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إهداء
إىل والدتي أطال اهلل بقاءها ،وألبسها ثوب الصحة والعافية ،ومتعين بربها ورد مجيلها
أهديها مثرة من مثار غرسها
إىل من كلل العرق جبينه ..وشققت األيام يديه
والدي الغايل
إىل والدي زوجيت أطال اهلل يف عمريهما
إىل رفيقة دربي ,أبنائي األحبة أمحد وعبد الرمحن وآينت
إىل أخيت وإخوتي الكرام
أهدي هذا اجلهد املتواضع

الباحث
ب

شكر وتقدير
أتقدم جبزيل الشكر والعرفان ألساتذتي الكرام يف كلية احلقوق
جبامعة األزهر  ,وأخص بالذكر أستاذي الدكتور  /عبد اهلل الفرا  ,الذي
تفضل باإلشراف على هذه الرسالة  ,وقدم يل كل عونٍ من أجل االرتقاء هبا
وإثرائها بكل جديد .
فلهم مين حتية إجاللٍ وإكرامٍ
وال يفوتين أن أتوجه برسالة تقديرٍ واحرتامٍ ألستاذي الدكتور  /محدي
بارود  ,الذي كان لنا منارةً للعلم وعنوانًا للعطاء  ,أطال اهلل يف عمره وحقق
مناه .

ج

ملخص الرسالة
تتناول الرسالة طريقا هاما من طرق الطعن غير العادي ـة في األحكام وهو إعادة
المحاكمة ,وهي مقسمة إلى فصلين تناولنا في الفصل األول ماهية الطعن بإعادة المحاكمة
وحاالته والذي استعرضناه في مبحثين األول عن مدلول إعادة المحاكمة ونطاقه ,حيث عرفناه
في مطلب أول وتوصلنا إلى أن إعادة المحاكمة تعتبر طريقا من طرق الطعن غير العادية في
األحكام النهائية ,وذلك أمام نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم محل الطعن ,وتطرقنا في هذا
الفصل إلى تعريف إعادة المحاكمة وبيان الفرق بين طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير
ٍ
مبحث ٍ
ثان تطرقنا تفصيًل إلى كل
العادية في األحكام ,ونطاق الطعن بإعادة المحاكمة ,وفي
ٍ
فصل ٍ
ثان تناولنا أحكام
حالة من حاالت إعادة المحاكمة الواردة في القوانين محل المقارنة ,وفي
الطعن بإعادة المحاكمة وقسمناه إلى مبحثين ,تطرقنا في المبحث األول إلى إجراءات الطعن
بإعادة المحاكمة من حيث المحكمة المختصة واجراءات تقديم الطعن والمدة التي يجب أن يقدم
ٍ
مبحث ٍ
ثان تناولنا اآلثار المترتبة على الطعن بإعادة المحاكمة ,ووقف تنفيذ الحكم
فيها ,وفي
محل الطعن ,باإلضافة إلى الحكم في طلب إعادة المحاكمة .

د

Abstract
The study deals with an important unusual way of appeal against verdicts
which is re-trial.
The study is divided into two chapters: In the first chapter, I tackled the
nature of appeal by re-trail and its conditions which were reviewed in two
topics: The first is the significance of re-trial and its scope. It was
identified in one demand. I concluded that the re-trial is considered as one
of the unusual ways of appeal in the final verdicts in front of the same
court which delivered the verdict subject of the appeal. In this chapter, I
addressed the definition of re-trial, showing the difference between the
usual and unusual ways of appeal against verdicts and the scope of appeal
by re-trial.
In the second topic, I addressed in detail each condition of re-trial set
forth in the laws subject of comparison. In another chapter, I dealt with
the provisions of appeal by re-trail and it was divided into two topics. In
the first topic, I tackled the procedures of appeal by re-trial including the
competent court, ways of appeal and the period during which the appeal
should be submitted. In the second topic, the effects of appeal by re-trial
and stopping the execution of the verdict subject of appeal in addition to
the ruling to re-trial were addressed .

ه

مقدمة
موضوع البحث ومشكلته :
نظم المشرع في جميع البالد وسائل عديدة لمراجعة األحكام القضائية – وذلك لتحقيق
العدالة – وتهدف هذه المراجعة إلى القيام باستدراك ما يقع فيه القاضي من خطأ في القانون أو
في الواقع للوصول إلى إصالح الضرر ورفعه عن المتضرر .
ويأتي هذا التنظيم استجابة إلى مجموعة من االعتبارات قد تتعلق بمسلك الخصوم أثناء
نظر الدعوى ,أو مسلك القاضي أو أعوانه أثناء فصله في النزاع .
وتتعدد الطرق التي يمكن من خاللها التظلم من األحكام القضائية بحسب الهدف الذي
يسعي إليه المشرع ,فهذا التعدد يأتي استجابة إلى طبيعة الحكم الصادر من جهة ,والى األساس
الذي يبنى عليه الطعن من جهة أخرى .
لذا كانت هناك طرق الطعن العادية كالطعن باالستئناف والتي يمكن أن يتم الطعن في
الحكم من خاللها بناء على أي سبب كان سواء تعلق بالواقع أم بالقانون ,كما أوجد المشرع طرقا
أخرى للطعن غير عادية مثل الطعن بالنقض أو بإعادة المحاكمة ,وهى تكون بصدد حكم حائز
لقوة األمر المقضي ,فقد وصل الحكم القضائي لدرجة من القوة تحول دون القيام بالطعن فيه من
خالل الطرق العادية للطعن ,خصوصا أن هذه القوه تحول دون أن يتم الطعن إال ألسباب
خاصة محددة على سبيل الحص ـر ,حيث ال يكون إلرادة الخصوم اإلضافة إليها أو خلق غيرها
أو بناء الطعن على ما دونها ,وبناء عليه يتوجب على المحكمة عدم النظر في أي طعن يبنى
على ما عداها من األسباب والحكم بعدم قبول الطعن لمخالفته لألسباب التي حددها المشرع على
سبيل الحصر ,ويالحظ أن استخدام طرق الطعن العادية أكثر من غير العادية ,وذلك كون غير
العادية تشكل استثناء على القاعدة .
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ولما كانت إعادة المحاكمة من طرق الطعن التي نظمها مشرعنا وبناها على أسباب
حصرية فقد واجهنا عدة إشكاليات تحتاج إلى إجابة منها -:
 هل الحاالت المقررة قانونا تشكل حاالت نموذجية للطعن بإعادة المحاكمة أم أن المشرعقد خلط بين أسباب إعادة المحاكمة وأسباب الطعن في الحكم بطريق النقض ؟
 وهل كان التنظيم القانوني إلعادة المحاكمة كفيال بتحقيق العدالة أم ال ؟ وهل اشتراطنهائية الحكم للطعن بإعادة المحاكمة كانت في محلها أم ال ؟

أهمية البحث :
يعالج البحث موضوعا في غاية األهمية يتمثل في إحدى طرق الطعن غير العادية في
األحكام ,وتظهر أهمية هذا البحث في كونه يتناول إحدى طرق الطعن التي تتمتع بميزة خاصة,
فال يكون المتقدم بالطعن ساخطا من قرار المحكمة متوجها للمحكمة األعلى درجة محاوال فسخ
هذا الحكم ,وانما يكون الطعن موجها لنفس المحكمة التي صدر عنها القرار محل الطعن ملتمسا
منها إعادة النظر في قرارها بناء على ما يظهر من أمور حددها القانون على سبيل الحصر ,وال
يكون هنالك خالف بين الطاعن والمحكمة بخصوص الحكم محل الطعن ,وانما نكون أمام عملية
استدراكية لتصحيح هذا الحكم ,بناء على ما ظهر من أمور والتي لو كانت ظاهرة من قبل لما
جاء قرار المحكمة على النحو الذي صدر عليه ,فمن هنا جاءت أهمية بحث هذا النوع من طرق
الطعن غير العادية في األحكام .
يضاف لذلك إن هذا البحث يقدم دراسة متكاملة لموضوع لم يسبق بحثه بشكل تفصيلي في
فلسطين ,بما يقدم حال للعديد من اإلشكاليات التي تواجه المحاكم والمتخاصمين في إطار هذا
البحث .
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منهجية البحث :
سوف نتبع في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن بين قانون أصول المحاكمات المدنية
والتجارية الفلسطيني رقم  2لسنة  ,2002وقانون المرافعات التجارية والمدنية المصري رقم ()32
لسنة  ,3691وقانون أصول المحاكمات األردني رقم ( )22لسنة  ,3611مستعينا في ذلك بما
كتبه الفقهاء وما قضت به المحاكم في هذا الخصوص .

خطة البحث :
سوف أقوم بتقسيم هذا البحث إلى فصلين على النحو اآلتي -:
الفصل األول  :ماهية الطعن بإعادة المحاكمة وحاالته .
المبحث األول  :مدلول إعادة المحاكمة ونطاقه .
المبحث الثاني  :حاالت الطعن بإعادة المحاكمة .
الفصل الثاني  :أحكام الطعن بإعادة المحاكمة
المبحث األول  :إجراءات الطعن بإعادة المحاكمة .
المبحث الثاني  :آثار الطعن بإعادة المحاكمة .
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الفصل األول
ماهية الطعن بإعادة المحاكمة وحاالته
تستدعي دراسة ماهية الطعن بإعادة المحاكمة وحاالته معرفة مدلول هذا الطعن ونطاقه
والحاالت التي يجوز فيها الطعن بإعادة المحاكمة وهو ما نستعرضه عبر المبحثين اآلتيين -:
المبحث األول  /مدلول إعادة المحاكمة ونطاقه وشروطه .
المبحث الثاني  /حاالت الطعن بإعادة المحاكمة .

المبحث األول
مدلول إعادة المحاكمة ونطاقه وشروطه
نقوم بدراسة هذا المبحث من خالل تقسيمه إلى مطلبين ,نتناول في المطلب األول
المقصود بإعادة المحاكمة ,ونطاق الطعن بإعادة المحاكمة في مطلب ثان ,وشروطه في ثالث
على النحو اآلتي -:
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المطلب األول
المقصود بإعادة المحاكمة
ويستعرض هذا المطلب عبر فرعين ,األول عن مفهوم إعادة المحاكمة والثاني عن
تمييزها عن غيرها وذلك على النحو اآلتي -:

الفرع األول
مفهوم إعادة المحاكمة

تعتبــر إعــادة المحاكمــة طريقـا مــن طــرق الطعــن غيــر العاديــة فــي األحكــام النهائيــة ,وذلــك
أمــام نفــس المحكمــة التــي صــدر عنهــا الحكــم محــل الطعــن ,وهــذا مــا أكــدت عليــه محكمــة الــنقض
الفلسـطينية بزـزة حيـث قضـت بأنـه ( المقصـود باألحكـام التـي تقبـل الطعـن فيهـا بإعـادة المحاكمـة
هي األحكام اإلنتهائية الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية أو من محاكم الدرجة األولى في حـدود
نصابها اإلنتهائي وأن الطعن بإعادة المحاكمـة يقـدم أمـام نفـس المحكمـة التـي صـدر عنهـا القـرار
محــل الطعــن )( )1لســبب أو ألكث ـ ـ ـ ـر مــن األســباب التــي نــص عليهــا القان ـ ـ ـ ـ ـون للطعــن بإع ـ ـ ـادة
المحاكمة (. )2

) (1نقض مدني رقم  – 2002/322الصادر عن محكمة النقض بززة – بتاريخ . 2002/2/22
) )2عبد اهلل الف ار  :المختصر في أصول المحاكمات المدنية والتجارية – الطبعة األولى – مكتبة القدس  – 2032 -ص  , 535عب ـد
الحكم فـ ـ ـ ـودة  :موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية والتجارية على ضوء الفقه وقضاء النقض( نظرية الحكم المدني) -منشأة
المعارف باإلسكندرية –  – 3660ص  , 100أحمد أبو الوفا :المرافعات المدنية والتجارية – الطبعة الخامسة عشر – منشأة المعارف
باإلسكندرية –  -3660ص  , 625أمينة النمر  :أصول المحاكمات المدنية – الدار الجامعية – دون سنة نشر  -ص . 221
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ويقدم الطعن بإعادة المحاكمة إلى نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم ,حيث إنه لو
تنبهت المحكمة ألسباب الطعن لتزير حكمها ,والهدف من هذا الطعن تدارك سهو غير متعمد
من المحكمة أو سبب عائد إلى فعل الخصوم ,ويكفي عرضه على ذات المحكمة التي صدر
عنها القرار لتتدارك ما وقع من خطأ متى تبين سببه للمحكمة (. )1
ومن األهمية أن نشير إلى أن كال من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
الفلسطيني وقان ـ ــون أص ـ ـ ـ ــول المحاكمات األردني يطلقــان على هذا الطعن مصطلـ ـح إعـ ــادة
المحاكمة ,أما قانون المرافعات المصري فيطلق عليه مصطلح ( التماس إعادة النظر ) .
وحيــث إن االلتمــاس يعنــي الطلــب بصــيزة الرجــاء واالســتعطاف ,باإلضــافة إلــى أن هــذا
التعبير ال يعطي المعنى الحقيقي لهذا الطريق من طرق مراجعة األحكـام ,والـذي يجـب أن يكـون
رخصة من المشرع للمتقاضين لكي يتمكنوا من خالله من تصحيح األخطـ ـاء الواردة في األحك ـام
النهائيـة ,فإن ـ ـه يعـد حقــا للمحكـوم عليـه ولــيس التماسـا ,لـذا يجـب أن يســتبعد تعبيـر التمـاس إعــادة
النظر الذي ما زال يردد من قبل البعض ألسباب وعوامل تاريخية (. )2
وان كنــت أؤيــد إطــالق مصــطلح (التمــاس إعــادة النظــر ) علــى هــذا الطعــن علــى النحــو
الــذي ذهــب إليــه المشــرع المصــري ,ألن الطعــن بإعــادة المحاكمــة يكــون أمــام نفــس المحكمــة وقــد
يكون أمام نفس الهيئة لتوافر سبب من أسباب الطعن ,كـأن تظه ـ ـ ـر أسـباب جديـدة أو أسبـ ـ ـ ـاب لـم
تنتبـه لهـا المحكمـة  ,وبالتـالي فـنفس المحكمـة تنظـر الطعـن  ,وهنـا ال ينظـر فـي النـزاع برمتـه مـن
جديــد ,وانمــا ينظــر فــي األســباب المبنــي عليهــا الطعــن فقــط ,حيــث نكــون أمــام عمليــة تصــحيحية

( )1أحمد أبو الوفا :المرافعات المدنية والتجارية  -مرجع السابق – ص. 625
) (2عباس العبودي  :شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنيـة – الطبعـة األولـى – اإلصـدار الثالـث – دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع –
 – 2006ص . 232
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للحكــم أكثــر مــن كونهــا محاكمــة جديــدة ,ل ـذلك فــنحن نؤيــد مصــطلح التمــاس إعــادة النظــر ,ألنــه
ينطبق مع الهدف الذي ش ـ ـ ـ ـرع من أجله هذا الطعن وأسبابه .
وتعتبــر إعــادة المحاكمــة إحــدى طــرق الطعــن غيــر العاديــة التــي يلجــأ إليهــا المحكــوم عليــه
متــى كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد صــدر بصــفة نهائيــة وامتنــع الطعــن فيــه بــأي مــن طــرق الطعــن
العادية ,وحاز بذلك قوة األمر المقضي به ,كاألحكام الصادرة من المحاكم االستئنافية فإنها تحوز
قوة األمر المقضي فيه فور صدورها ,حيث ال يحول جواز الطعن فيها بالنقض مـن جـواز الطعـن
فيهــا بإعــادة المحاكمــة ,عل ـى اعتبــار أن الطعــن بــالنقض هــو إحــدى طــرق الطعــن غيــر العاديــة,
وأيضـا األحكــام الصــادرة مــن المحــاكم االبتدائيــة بصــفة إنتهائيــة ,ويشــترط هنــا لجـواز الطعــن فيهــا
جائز ,أما إذا جاز الطعن فيها باالسـتئناف,
ا
بإعادة المحاكمة أن ال يكون الطعن باالستئناف فيها
فال يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة (. )1

) (1عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص . 103-100
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الفرع الثاني
التمييز بين إعادة المحاكمة وغيرها من طرق الطعن
من البدهي أن تتفق كافة طرق الطعن فـي بعـض النـواحي  ,حيـث يجـب توافرهـا سـواء فـي
طــرق الطعــن العاديــة أم غيــر العاديــة ( ,)1كمــا أن هنالــك مــا يميــز كــل طعــن عــن اآلخــر ويجعلــه
مستقال عن اآلخر ,وهذا ما سنبينه على النحو اآلتي :
أوجه الشبه بين إعادة المحاكمة وطرق الطعن األخرى (: )2
 -1يجــب أن تت ـوافر فــي كــل مــن طــرق الطعــن العاديــة وطــرق الطعــن غيــر العاديــة
المصــلحة فــي الطعــن ,والمقصــود بالمصــلحة هنــا المصــلحة القانونيــة الشخصــية
الحالة وفقا لما تقرره المـادة الثالثـة مـن قـانون المرافعـات المصـري ,ويقابلهـا بـنفس
الصــياغة المــادة الثالثــة مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة األردنــي ,والمــادة
الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (. )3

( (1من الجدير بذكره أن كال من قانون المرافعات المصري وقانون أصول المحاكمات المدنية األردني وقانون أصـول المحاكمـات المدنيـة
والتجاريــة الفلســطيني قــد قصــروا طــرق الطعــن العاديــة فــي االســتئناف فقــط  ,أمــا طــرق الطعــن غيــر العاديــة فتتمثــل فــي الــنقض والتمــاس
إعــادة النظــر وفقــا لقــانون المرافعــات المصــري  ,والتمييــز واعــادة المحاكمــة واعت ـراض الزيــر وفقــا لقــانون أصــول المحاكمــات األردنــي ,
والنقض واعادة المحاكمة واعتراض الزير وفقا لقانون المحاكمات الفلسطيني .
) (2أحمد أبو الوفا  :نظرية األحكام في قـانون المرافعـات – الطبعـة السادسـة – منشـأة المعـارف باإلسـكندرية  – 3616 -ص  222ومـا
بعدها .
) (3نص المـادة الثالثـة مـن قـانون المرافعـات المصـري ( -3ال تقبـل أي دعـوى كمـا ال يقبـل أي طلـب أو دفـع اسـتنادا ألحكـام هـذا القـانون
أو أي قــانون أخــر  ,ال يكــون لصــاحبه فيهــا مصــلحة شخصــية ومباش ـرة وقائمــة يقرهــا القــانون )  ,ونــص المــادة ( )2مــن قــانون أصــول
المحاكمــات المدنيــة األردنــي ( -3ال يقبــل أي طلــب أو دفــع ال يكــون لصــاحبه فيــه مصــلحة قائمــة يقرهــا القــانون)  ,ونــص المــادة (= )2
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 -2أن يكون الطاعن طرفـا فـي الخصـومة التـي صـدر فيهـا الحكـم محـل الطعـن ,وأن
يقدم الطعن بذات الصـفة التـي كانـت للطـاعن فـي الحكـم المطعـون فيـه ,ويسـتثني
من ذلك الطعن باعتراض الزير .
 -3القواعد العامـة فـي الطعـن هـي واحـدة كقاعـدة عامـة سـواء أكـان الطعـن عاديـا أم
غير عادي  ,فتراعى قواعد واحدة بصدد المواعيد ,والنطـاق العـام للطعـن ,ومـدى
قابلية الحكم للطعن المباشر أو عدم قابليته له .
إعادة المحاكمة واالستئناف (: )1
يتف ــق كـ ـ عل م ــن إع ــادة المحاكم ــة واالس ــتئناف ف ــي الوج ــوه الت ــي ذكرناه ــا آنف ــا ,إال أنهم ــا
يختلفان في الوجوه اآلتية :
 -3لــم يحــدد القــانون أســباب الطعــن باالســتئناف علــى ســبيل الحصــر ,فأجــاز اللجــوء إليــه أيـا
كان العيب المنسوب للحكـم ,فيجـوز الطعـن فـي الحكـم علـى أسـاس أن المحكمـة أخطـأت
في تقدير الوقائع أو استخالصها ,أو أنها أخطأت في تطبيق القـانون علـى الوقـائع محـل
الدعوى بأن طبقت قاعدة قانونية غير القاعدة الواجب على المحكمة تطبيقهـا علـى محـل
الن ـزاع ,أو ألن الحكــم نفســه بــاطال لعــدم مراعـ ـ ـ ـ ـاة األوض ـ ـ ـاع التــي نــص عليهــا القانـ ـ ـ ـ ـ ـون
عنــد تحريــر الحكــم أو إيداع ـ ـ ـ ـ ـه أو النطــق بــه ,أمــا بالنســبة إلعــادة المحاكمــة فــال يجــوز
اللجــوء إليهــا إال ضــمن أســباب محــددة فــي القــانون علــى ســبيل الحصــر ال المثــال ,فكـون
العيب المنسـوب إلـى الحكـم مـدرجا ضـمن الحـاالت التـي حـددها القـانون كـان مـن الجـائز
= مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني علــى ( -3ال تقبــل دعــوى أو طلــب أو دفــع أو طعــن ال يكــون لصــاحبه
مصلحة قائمة فيه يقرها القانون ) .
) )1يعتبر االستئناف الطريق العادي الوحيد للطعن في األحكام وفقًا للقوانين محل المقارنة .
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اللجوء إلى الطعن بإعـادة المحاكمـة ,لـذا أوجـب القـانون تحديـد أسـباب معينـة تـوافرت فـي
ـبن الطع ــن عل ــى أح ــد ه ــذه
الحك ــم لك ــي ي ــتم قب ــول الطع ــن بإع ــادة المحاكم ــة ,ف ــإذا ل ــم ي ـ ل
األســباب ,رفــض الطعــن شــكال ولــو كــان الحكــم مشــوبا بعيــوب أخــرى ( ,)1ويجــب علــى
الطــاعن فــي إعــادة المحاكمــة أن يقــيم الــدليل علــى وجــود الســبب الــذي يطعــن بنــاء عليــه,
وتق ــوم المحكم ــة قب ــل أن تنظ ــر ف ــي موض ــوع الطع ــن ب ــالتحقق م ــن تـ ـوافر أح ــد األس ــباب
المحددة قانونا لتحكم بداية بقبول الطعن شكال ,أما االستئناف فاألصل جواز اللجوء إليه
ومباشرته ,فال يلتزم الطاعن بإثبات جواز الطعن فـي الحكـم إذا وجـد نـزاع بصـدد وصـف
الحكم أو قيمة الدع ـ ـ ـ ـوى التي صـ ـ ـدر فيها الحكم محـ ـ ـ ـل الطعن (. )2
 -2ينبنــي الطعــن باالســتئناف علــى مــا شـ ـ ـاء أن يضــمن الطــاعن طعنــه مــن أسب ـ ـ ـاب ,س ـواء
تعلقــت بشـ ـ ـكل اإلجـ ـ ـ ـراءات أو مــن ناحيــة مــا اشــتمل عليــه الحكــم مــن قضـ ـ ـ ـاء ,وال يعفــى
الطــاعن مــن إبــداء أســباب الطعــن فــي صــحيفة الــدعوى واال كانــت باطلــة ,معنــى هــذا أن
الطاعن ال يجب عليه أن يورد أسـبابا محـددة للطعـن ,ولـه أن يبنـي الطعـن علـى مـا شـاء
من أسباب ,فيكون من الطبيعي أن يطرح االستئناف موضوع الخصومة محل الحكم من
جديــد أمــام المحكمــة ,أمــا فيمــا يتعلــق بإعــادة المحاكمــة ,فــال تطــرح أمــام المحكمــة ســوى
العيــوب التــي اســتند إليه ـا الطــاعن فــي طعنــه ,فــإذا قبــل الطعــن مــن حيــث الشــكل قامــت
المحكمة ببحث موضوع الطعن وفي حدود أسباب الطعن (. )3

) (1أمينة النمر  :مرجع سابق – ص  , 222عبد الحكم فودة  :مرجع سابق– ص  , 902أحمد أبو الوفا  :نظرية األحكام – مرجع
سابق -ص . 222
) (2أحمد أبو الوفا  :نظرية األحكام  -مرجع سابق – ص  , 222عبد الحكم فودة :مرجع سابق – ص. 902
) (3أمينة النمر  :مرجع سابق – ص  ,222عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص . 901-902
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 -2يجب على الطاعن استنفاذ طرق الطعن العادية ومـن ثـم اللجـوء إلـى إعـادة المحاكمـة إذا
وج ــد س ــببا موجبـ ـا ل ــذلك ,ف ــإذا ك ــان الحك ــم ق ــابال لالس ــتئناف وج ــب عل ــى المحك ــوم علي ــه
استئناف هذا الحكم (. )1
 -2ال يمكــن القيــام بتنفيــذ الحكــم إذا كــان قــابال للطعــن فيــه باالســتئناف أو إذا تــم الطعــن فيــه
باالستئناف فيرجأ التنفيذ لحين الفصل في االستئناف ,بينما ال تمنع إعـادة المحاكمـة مـن
تنفيذ الحكم (. )2
 -5إذا أخفق الطاعن باالستئناف فإنه قد يتعرض إلى الحكم عليـه بز ارمـة ,علـى العكـس مـن
إعادة المحاكمة فإن إخفاق الطاعن ال يؤدي إلى النتيجة السابقة كقاعدة عامة (. )3
إعادة المحاكمة والنقض :
مــن الجــدير بالــذكر أن كافــة أوجــه االخــتالف التــي ذكرناهــا فيمــا بــين الطعــن بإعــادة
المحاكم ــة والطع ــن باالس ــتئناف ,تمث ــل أوجه ــا للش ــبه ب ــين إع ــادة المحاكم ــة وال ــنقض ,كونهم ــا
يعتب ـران مــن طــرق الطعــن غيــر العاديــة ,بقــي أن نبــين أوجــه االختـ ـ ـ ــالف فيمــا بينهمــا ,والتــي
تنحصـ ــر في اآلتي :
 -3يعتبــر الطعــن بإعــادة المحاكمــة مــن طــرق الســحب ,حيــث يقــدم إلــى نفــس المحكمــة التــي
أصدرت الحكم المطعون فيه ,لكي تسحب حكمها السابق ,وتعيد نظر الـدعوى مـن جديـد
مــن حيــث الوقــائع والقــانون ,لتصــدر حكمــا قضــائيا جدي ـدا  ,يحــل محــل الحكــم المطعــون
فيه ,على ضوء ظروف جديدة لو كانت تعلمها المحكمة مـا كانـت أصـدرت حكمهـا علـى
) )1أحمد أبو الوفا  :نظرية األحكام  -مرجع سابق – ص  , 222عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص. 901
) )2أمينة النمر  :مرجع سابق – ص  ,222عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص. 906
) )3أحمد أبو الوفا  :نظرية األحكام  -مرجع سابق – ص , 229عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص. 906
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النحو الذي صدر به ( ,)1أما الطعن بالنقض فهـو ذو طبيعـة خاصـة ومميـزة ,فـال يعتبـر
مــن طــرق الســحب ,كمــا ال يعتبــر مــن طــرق اإلصــالح (وفيهــا يرفــع الطعــن إلــى محكمــة
أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته كالطعن باالستئناف) ,حيث يرفع الطعن بـالنقض
إلى محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرته ( ,)2كما أنها ال تقضـي فـي الخصـومة مـن
جديد وال تتعرض للوقائع كقاعدة عامة وانما تتحقق من تطبيق صـحيح القـانون ,ومـن ثـم
تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل في الموض ـ ـ ـ ـوع (. )3
 -2تمــارس محكمــة الــنقص اختصاصــها بهــدف تحقيــق الصــالح العــام ,ولــيس بهــدف تحقيــق
مصلحة الخصوم ,فاألخيرة تتحقق بصفة تبعية (. )4
 -2يفترض الطعن بإعادة المحاكمة وجود خطأ في الوقائع لم تكتشفه المحكمة التي أصدرت
الحكم ,لو تبينته قبل إصداره لتزير حكمها ,أما الطعن بـالنقض فيفتـرض وجـود خطـأ فـي
تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (. )5

إعادة المحاكمة واعتراض الغير:

) (1محمود السيد التحيوي  :القواعد العامة للطعن في األحكام القضائية – دار الجامعة الجديدة –  – 2030ص  9و. 2
( )2سنية يوسف  :غش الخصوم كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر – دار الجامعة الجديدة للنشر –  –2002هامش  - 2ص . 63
( )3مصطفى عياد  :الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنيـة والتجاريـة – الكتـاب الثـاني – الطبعـة األولـى – دون دار نشـر –
 – 2002ص . 262-263
مشار إليه لدى  /سنية يوسف  :مرجع سابق – هامش  – 2ص . 62
ا
()4
( )5سنية يوسف  :مرجع سابق – ص . 96

12

حيث إن إعادة المحاكمة واعتراض الزير من طرق الطعن غير العادية  ,فإنهما
يتفقان في اآلتي :
 -3المحكمـــة المختصـــة بنظـ ــر كـ ــل مـ ــن إعـ ــادة المحاكم ــة واعت ـ ـراض الزيـ ــر هـــي نفـ ــس
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (. )1
-2

 -2ال يجوز الطعن بإعادة المحاكمة واعتراض الزيـر فـي األحكـام الصـادرة عـن محكمـة
النقض(. )3
أما فيما يتعلق بأوجه االختالف فتتمثل في اآلتي :

) )1نــص المــادة ( )229مــن قــانون أصــول المحاكمــات الفلســطيني ( -3يقــدم اعتـراض الزيــر بالئحــة دعــوى إلــى المحكمــة التــي أصــدرت
الحكم المعترض عليه )  ,ونص المـادة ( )252مـن ذات القـانون (  -3بقـدم الطعـن بطريـق إعـادة المحاكمـة إلـى المحكمـة التـي أصـدرت
الحكم المطعون فيه . ) ..
) )2نص المادة ( )222من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني ( ال يترتب على تقديم اعتراض الزير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه
ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك ,بناء على طلب المعترض متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم بكفالة أو بدونها) ,ونص المادة
( )255من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني( ال يترتب على تقديم الطعن بإعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقر
المحكمة خالف ذلك بكفالة أو بدونها).
) )3نص المادة ( )251من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني(ال يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة مرة أخرى في الحكم الصادر
في الطعن بإعادة المحاكمة)  ,ونص المادة ( )222فقرة ( )3من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني( -3لكل شخص لم يكن خصما
وال ممثال وال متدخال في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الزير ,ويستثنى من ذلك أحكام
محكمة النقض) .
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 -3يشــترط فــيمن يطعــن بإعــادة المحاكمــة أن يكــون طرفــا فــي الحكــم محــل الطعــن ( ,)1ف ـي
حين يشترط في الطعن باعتراض الزير أال يكـون الطـاعن طرفـا فـي الحكـم أو ممـثال فيـه
حسب األصول (. )2
 -2الطعــن بإعــادة المحاكمــة ال يكــون إال فــي األحكــام النهائيــة ,أمــا الطعــن بــاعتراض الزيــر
فيشمل كافة األحكام سواء أكانت صادرة مـن محـاكم الدرجـة األولـى أم الثانيـة ,إال أنـه ال
يجوز الطعن بهذا الطريق في األحكام الصادرة عن محكمة النقض (. )3
 -2حدد القانون ميعادا للطعن بإعـادة المحاكمـة يتعـين تقـديم الطعـن خاللـه ,واال سـقط الحـق
فـي تقديمــه ,فــي حـين لــم يحــدد ميعــادا للطعـن بــاعتراض الزيــر ,بـل يمكــن تقديمــه فــي أي
وقت ,وال يسقط الحق فيه ما لم يسقط أصل حق المعترض بمضي المدة (. )4
 -2يهـدف الطـاعن بإعـادة المحاكمـة إلـى إلزــاء الحكـم المطعـون فيـه بـين أطـراف الخصــومة,
والنظر في الدعوى من جديد على ضـوء وقـائع ظهـرت ,لـو تبينتهـا المحكمـة قبـل صـدور
الحكم ألدت إلى تزيير وجه الحكم في الدعوى  ,أمـا الهـدف مـن الطعـن بـاعتراض الزيـر
هو المطالبة بحماية حق الطاعن أو المطالبة بعدم االحتجـاج بـالحكم فـي مواجهتـه ,دون
أن يمتد ذلك للمطالبة بتعديل الحكم أو محو آثاره بين أطراف الدعوى (. )5
( )1عبد اهلل الف ار  :مرجع سابق – ص . 529
( )2مصطفى عياد  :مرجع سابق – ص . 292
) (3نــص المــادة( )222فق ـره ( )3مــن قــانون أصــول المحاكمــات الفلســطيني ( -3لكــل شــخص لــم يكــن خصــما وال ممــثال وال متــدخال فــي
دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجـة عليـه أن يعتـرض علـى هـذا الحكـم اعتـراض الزيـر ,ويسـتثنى مـن ذلـك أحكـام محكمـة الـنقض) ,ونـص
المـادة ( )253مـن قـانون أصــول المحاكمـات الفلسـطيني (يجــوز للخصـوم الطعـن بطريـق إعــادة المحاكمـة فـي األحكــام النهائيـة فـي إحــدى
الحاالت اآلتية.).....:
( )4سيد أحمد محمود  :الزش اإلجرائي – دار النهضة العربية – دون سنة نشر – ص . 291
( )5سنية يوسف  :مرجع سابق – ص . 60
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 -5يشــترط القــانون للطعــن بــاعتراض الزيــر عــدم تنفيــذ الحكــم المعتــرض عليــه ,إال إذا كــان
التنفيذ قد تم دون حضور المعترض أو من يمثله ,في حين ال يشترط ذلك للطعن بإعادة
المحاكمة(. )1

المطلب الثاني
نطاق الطعن بإعادة المحاكمة
ونستعرض هذا المطلب من خالل فرعين األول عن ما يجوز الطعن فيه من األحكام,
والفرع الثاني ما ال يجوز الطعن فيه من أحكام على النحو اآلتي -:

الفرع األول
ما يجوز الطعن فيه من األحكام
يتمثـ ــل نطـ ــاق الطعـــن بإعـ ــادة المحاكمـــة فـ ــي األحكـ ــام التـ ــي يجـ ــوز الطع ــن فيهـ ــا بإعـ ــادة
المحاكمة ,والتي تكون أحكاما صادرة بصـفة نهائيـة ,وهـذا مـا أكـ ـ ـ ـدت علي ـ ـه محكمـة النق ـض بـ ـ ـرام
اهلل ( ,)2متمثلـة فــي األحكــام الصـادرة عــن محكمــة الدرجـة الثانيــة أو فــي أحكـام محــاكم أول درجــة
التــي ال تقبــل االســتئناف ,فاألحكــام االبتدائيــة ال يجــوز الطعــن فيهــا بإعــادة المحاكمــة ,ولــو وجــد
سبب من أسباب الطعـن بإعـادة المحاكمـة ,ألن هـذه األحكـام قابلـة للطعـن فيهـا باالسـتئناف ,فمـن
) )1نص المادة ( )225من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني ( ال يقبل اعتراض الزير بعد تنفيذ الحكم المعترض عليه إال إذا كان
التنفيذ قد تم دون حضور المعترض أو من يمثله).
) )2طلب مدني رقم  2006/22ورقم  2006/22الصادر بتاريخ . 2006/9/2
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باب أولى اللجوء إلى الطرق العادية للطعن بدال من اللجوء إلى طرق الطعن غيـر العاديـة ,وبنـاء
على ذلك فـإن الطعـن بإعـادة المحاكمـة ال يجـوز فـي األحكـام االبتدائيـة المتـوفر فيهـا سـبب إعـادة
المحاكمة وكان الخصم يعلم به والتي تم تفويت موعد استئنافها وأصبحت إنتهائية ,فتفويت فرصة
االستئناف يمنع الطعن بطريق إعادة المحاكمة ألنه يحمل النزول عـن السـبب ,وبـذلك فـإن الحكـم
الذي يطعن فيه بإعادة المحاكمة يجب أن يكون إنتهائيا من وقت صدور هذا الحكم (. )1
ف ــإذا ك ــان الحك ــم ق ــابال للطع ــن باالس ــتئناف فيج ــب س ــلوك ه ــذا الطري ــق م ــن ط ــرق الطع ــن
العادية بزية إصالح ومعالجة الخطأ الـذي شـاب الحكـم ,وبالتـالي فإنـه ال يجـوز اللجـوء إلـى طـرق
الطعن غير العادية إذا كان هنالك طريـق مـن طـرق الطعـن العاديـة كاالسـتئناف ,فـإذا كـان الحكـم
قابال لالستئناف وتم تفويت فرصة الطعن باالستئناف أو قدم االستئناف بعـد فـوات المـدة ,أو كـأن
يقوم الخصم بالنزول عن االستئناف فإنه ال يجوز بناء على ذلك اللجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوء إلـى الطعـن بإع ـ ـ ـ ـ ـادة
المحاكمة ,وكذلك فـي حالـة قبـول المحكـوم عليـه بـالحكم فـي موضـوع الـدعوى ,حيـث يجـوز إعـادة
المحاكمــة فــي جميــع األحكــام اإلنتهائيـة سـواء كانــت قــد صــدرت بصــفة إنتهائيــة أو كانــت ابتدائيــة
وأصبحت نهائية ,وقد قضت محكمة النقض المصرية بعدم جواز الطعن بالطرق غير العادية فـي
األحكــام الصــادرة مــن محــاكم الدرجــة األولــى ولــو كانــت مواعيــد الطعــن فيهــا بــالطرق العاديــة قــد
انقضت (. )2

) (1أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض – الجزء الثالث – دون دار نشر – دون
سنة نشر – ص  , 3020عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص. 939-935
) (2نقض مدني  ,طعن رقم  25 , 265ق  ,بتاريخ . 3696/5/22
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ويستثنى من ذلك الطعن بإعـادة المحاكمـة الـذي يقـدم وفقـا للبنـد الثـامن مـن المـادة ()223
مرافعات مصري ( , )1فمن يعتبر الحكم حجة عليـه دون أن يـدخل أو يتـدخل فـي الـدعوى ,حيـث
يجــوز لــه تقــديم الطعــن بإعــادة المحاكمــة فــي حكــم أول درجــة الــذي فــوت المحكــوم عليــه ميعــاد
استئنافه .
ويج ــوز الطع ــن بإع ــادة المحاكم ــة ف ــي الحك ــم االنته ــائي ,سـ ـواء ك ــان الحك ــم ق ــابال للطع ــن
بالنقض أم غير قابل لـه  ,وسـواء كانـت األحكـام اإلنتهائيـة صـادرة عـن محكمـة عاديـة أو محكمـة
اســتثنائية مــا لــم يمنــع القــانون المنشـئ للمحكمــة االســتثنائية الطعــن بإعــادة المحاكمــة فــي األحكــام
الصادرة عنها ,وسواء كانت صـادرة بقبـول الـدعوى أو عـدم قبولهـا أو كانـت أحكـام إلـزام أو أحكـام
تقريرية أو منشئة .
ـادر أثنــاء ســير
ويجــوز الطعــن فــي الحكــم اإلنتهــائي بإعــادة المحاكمــة ,ولــو كــان حكمــا صـ ا
الــدعوى ,ولكــن هنــا ال يجــوز الطعــن فــي الحكــم فــور صــدوره ,وانمــا يطعــن فيــه بعــد صــدور الحكــم
المنهي للخصـومة مـا لـم يكـن الحكـم الصـادر أثنـاء سـير الـدعوى مـن األحكـام الجـائز الطعـن فيهـا
فور صدورها استثناء (. )2
) (1نص المادة ( )223من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ( للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في األحكام الصادرة بصفة
إنتهائية في األحوال اآلتية -3إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم  -2إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير األوراق
التي بني عليها أو قضي بتزويرها -2إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزوره -2إذا حصل الملتمس بعد
صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها -5إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
مما طلبوه -9إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض -2إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثال تمثيال
صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة االتفاقية -1لمن يعتبر الحكم الصادر حجه عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط
إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم) .
) (2نـص المـادة ( )232مـن قـانون المرافعـات المدنيــة والتجاريـة المصـري ( ال يجـوز الطعـن فـي األحكــام التـي تصـدر أثنـاء سـير الــدعوى
وال تنتهي بها الخصومة إال بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها  ,وذلك عـدا األحكـام الوقتيـة والمسـتعجلة والصـادرة بوقـف الـدعوى=
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ويجــب أن يكــون الحكــم المـراد الطعــن فيــه مؤسســا علــي ســبب مــن أســباب إعــادة المحاكمــة,
فإذا كان الحكم المنهـي للخصـومة غيـر مشـوب بـأي سـبب مـن أسـباب الطعـن بإعـادة المحاكمـة ,
فيجوز الطعن هنا بالحكم الصادر أثنـاء سـير الـدعوى إذا ترتـب علـى الطعـن إلزـاء الحكـم النهـائي
الصادر في الخصومة ,واال انعدمت مصلحة الطاعن في الطعن (.)1
ويجوز الطعـن بإعـادة المحاكمـة فـي أحكـام محكمـة أول درجـة متـى صـدرت بصـفة إنتهائيـة
سواء صدرت في حدود النصاب اإلنتهائي للمحكمـة ,أو بنـاء علـى نـص القـانون علـى عـدم جـواز
الطعن فيها ,وذلك حسب التكييف الصحيح لطلبات الخصوم دون االعتداد بما أطلقوه على وقائع
الن ـزاع مــن أوصــاف ,حيــث إن العب ـرة بحقيقــة الــدعوى وموضــوعها والطلبــات الختاميــة فيهــا دون

= واألحكــام القابلــة للتنفيــذ الجبــري  ,واألحكــام الصــادرة بعــدم االختصــاص واإلحالــة إلــى المحكمــة المختصــة  ,وفــى الحالــة األخي ـرة يجــب
علـى المحكمـة المحالــة إليهـا الــدعوى أن توقفهـا حتــى يفصـل فــي الطعـن )  ,ونــص المـادة ( )320مــن قـانون أصــول المحاكمـات األردنــي
( ال يجــوز الطعــن فــي األحكــام التــي تصــدر أثنــاء ســير الــدعوى وال تنتهــي بهــا الخصــومة إال بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخصــومة كلهــا,
ويستثنى من ذلك الق اررات الصادرة في المسائل التالية -:
- 3األمور المستعجلة -2 .وقـف الـدعوى- 2 .الـدفع بعـدم االختصـاص المكـاني -2 .الـدفع بوجـود شـرط تحكـيم -5 .الـدفع بالقضـية
المقضــية -9 .الــدفع بمــرور الــزمن- 2 .طلبــات التــدخل واإلدخــال-1 .عــدم قبــول الــدعوى المتقابلــة-6 .الــدفع بــبطالن أوراق تبليــغ
الدعوى)  ,ونص المادة ( )362من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني ( ال يجوز الطعن في الق اررات التمهيدية التـي تصـدر أثنـاء سـير
الدعوى وال تنتهي بها الخصومة إال مـع الحكـم الفاصـل فـي موضـوع الـدعوى كلهـا عـدا  -3 :القـ اررات الوقتيـة والمسـتعجلة -2 .القـ اررات
الصادرة بوقف الدعوى -2 .الق اررات القابلة للتنفيذ الجبري.

 -2األحكام الصادرة بعدم االختصـاص واإلحالـة إلـى المحكمـة المختصـة

 ,وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتـى يفصـل فـي الطعـن.

 -5الحـاالت التـي نـص القـانون علـى

جواز الطعن فيها استقالال ) .
( )1نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية والتجارية – دار الجامعة الجديدة للنشر –
 – 2002ص  , 23أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات  -مرجع سابق – ص .3023
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اعتـداد بمــا صــبغ الحكــم علـى نفســه مــن أوصــاف ( ,)1فمــثال إذا وصـف الحكــم بأنــه غيــر انتهــائي
ووفقا لصحيح نص القانون يعتبر هذا الحكم نهائيا ج ـ ـاز الطعن فيه بإعـ ـادة المحاكمة .
بينمــا إذا كــان الحكــم مختلط ـا ,ب ـأن تضــمن قضــاء فــي حــدود النصــاب اإلنتهــائي للمحكمــة
التــي أصــدرته  ,وقضــاء فيمــا يجــاوز هــذا النصــاب ,مــع وجــود ارتبــاط فــي أج ـزاء الحكــم ال يقبــل
التجزئــة  ,فيعــود األمــر إلـى صــاحب الشــأن فـإن اختــار طريــق الطعــن بإعــادة المحاكمــة فــي الشـق
اإلنته ــائي ش ــمل طعن ــه الش ــق اآلخ ــر ,وان اخت ــار الطع ــن باالس ــتئناف ف ــي الش ــق غي ــر اإلنته ــائي
فيشمل الطعن هنا الشق اإلنتهائي من الحكم (.)2
وفي حالة االتفاق بين الخصوم على اعتبار حكم أول درجة نهائيا ,فإذا كان االتفاق قد تم
قبل صدور الحكم فإن الحكم يكون غير قابل لالسـتئناف ,وبالتـالي يصـبح إنتهائيـا ويجـوز الطعـن
فيه بإعادة المحاكمة ,أما إذا تم االتفاق بعد صدور الحكـم فهـذا االتفـاق ال ينفـي عـن الحكـم كونـه
صدر غير نهـائي ,وبالتـالي ال يقبـل الطعـن بإعـادة المحاكمـة ,باإلضـافة إلـى أنـه يتضـمن اإلقـرار
بقبول الحكم بحالته وأيا كانت العيوب التي لحقت به (. )3

( )1أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات  -مرجع سابق – ص . 3022
) )2نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر  -مرجع سابق – ص  , 95أحمد مليجي  :التعليق على قانون
المرافعات  -مرجع سابق – ص . 3022
) )3نــص المــادة ( )236مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري ( للخصــوم فــي غيــر األح ـوال المســتثناة بــنص فــي القــانون أن
يستأنفوا أحكـام محـاكم الدرجـة األولـى الصـادرة فـي اختصاصـها االبتـدائي  .ويجـوز االتفـاق ولـو قبـل الـدعوى علـى أن يكـون حكـم محكمـة
الدرجة األولى إنتهائيا )  ,ونص المادة ( )322من قانون أصول المحاكمات األردنـي ( إذا اتفـق الفريقـان علـى أن تـرى دعواهمـا وتفصـل
في محكمة الدرجة األولى دون أن يكون ألي منهما الحق في اسـتئناف حكـم تلـك المحكمـة ال يبقـى ألي منهمـا الحـق فـي اسـتئناف الحكـم
الـذي تصـدره تلـك المحكمــة )  ,ونـص المـادة ( )2/363مـن قــانون أصـول المحاكمـات الفلسـطيني ( ال يقبــل الطعـن فـي األحكـام الصــادرة
بناء على اتفاق الخصوم ) .
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ادال
أمااا فيمااا يتعلااق بج اواز الطعاان بإعااادة المحاكمااة فااي األحكااام المسااتعجلة فقااد أثااار جا ً
ـب مــن الفقــه ( )1إل ـى عــدم ج ـواز الطعــن بإعــادة المحاكمــة فــي األحكــام
فقهي اا ,حيــث ذهــب جانـ ع
ً
المستعجلة ,وذلك على أسـاس أن الحكـم المسـتعجل يعتبـر قضـاء وقتيـا يجـوز تعديلـه بـالرجوع فيـه
إلى المحكمة التي صدر عنها ,أو إلى محكمة الموضوع إذا مـا كـان النـزاع مطروحـا عليهـا دونمـا
حاجــة إل ـى الطعــن بإعــادة المحاكمــة ,فــالحكم الــوقتي لــه أثــر وحجي ـة وقتي ـة ,فاألحكــام الوقتيــة مــن
الجائز تعديلها والرجوع فيها من جانب المحكمة التـي صـدرت عنهـا مـن خـالل طـرح النـزاع عليهـا
م ــن جدي ــد ب ــاإلجراءات المعت ــادة لرف ــع ال ــدعاوى دونم ــا حاج ــة إلـ ـى الطع ــن فيه ــا م ــن خ ــالل إع ــادة
المحاكمة  ,فضال عن كون الطعن بإعادة المحاكمة ال يقبل إذا كان من الجائز الطعن في الحكم
بطرق الطعن العادية ,فمن بـاب أولـى أال يقبـل إذا كـان باإلمكـان طـرح النـزاع ابتـداء أمـام محكمـة
ـب آخـر ( )2إلـى عـدم التسـليم للـرأي السـابق ,ألنـه لـو صـح هـذا الـرأي لمــا
أول درجـة ,ويـذهب جان ع
جاز الطعن في هذه األحكام باالستئناف ,فالقانون يجيز الطعن في هذه األحكام باالستئناف على
الـرغم مـن كـون حجـج الـرأي السـابق تنطبـق علـى االسـتئناف أيضـا ,كمـا أن هـذا الـرأي غيـر مقنــع
ألن تع ــديل الحك ــم ال ــوقتي ب ــدعوى مبت ــدأة مش ـ ـ ـ ـروط بتزي ــر الظـ ـ ـ ـروف الت ــي ص ــدر فيه ــا ,كم ــا أن
) )1أحمــد هنــدي  :قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ( الخصــومة والطعــن )  -الجــزء الثــاني – دار الجامعــة الجديــدة للنشــر– 3665 -
ص  , 966أحمــد أبــو الوفــا  :التعليــق علــى نصــوص قــانون المرافعــات  -الطبعــة السادســة – منشــأه المعــارف باإلســكندرية – دون ســنة
نشر – ص  , 623-620فتحـي والـي  :الوسـيط فـي قـانون القضـاء المـدني – مطبعـة جامعـة القـاهرة والكتـاب الجـامعي –  -2003ص
 , 256عبد اهلل الف ار  :مرجع سابق – ص . 536
) (2أنور طلبة  :المطول في شرح المرافعات المدنية والتجارية – الجزء السابع – دون دار نشـر –  – 2033ص  , 352نبيـل إسـماعيل
عمــر  :أصــول المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  -الطبعــة األول ـى – منشــأة المعــارف باإلســكندرية -3619 -ص  , 3252أحمــد مليجــي :
التعليــق علــى قــانون المرافعــات بــآراء الفقــه وأحكــام الــنقض – الجــزء الخــامس – الطبعــة الثالثــة – دون دار نشــر – دون ســنة نشــر – ص
 , 32-39مصــطفى عيــاد  :مرجــع ســابق – ص  , 222عبــد الحميــد الش ـواربي :طــرق الطعــن فــي األحكــام المدنيــة والجنائيــة – منشــأة

المعارف باإلسكندرية –-3669

ص  , 212عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص . 102
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نصـوص المـواد ( )223مــن قــانون المرافعــات المصــري و ( )232مــن قــانون أصــول المحاكمــات
األردنــي و( )253مــن قــانون أصــول المحاكمــات الفلســطيني قــد جــاءت عام ـة ومطلقــة ,لــذا فإنــه
يجــوز الطعــن بإعــادة المحاكمــة فــي األحكــام االنتهائيــة أي ـا كانــت س ـواء موضــوعية أو وقتيــة ,فــال
يجوز تقييدها بزير نص ( ,)1كما أن القول بأن الحماية التي تضـفيها حمايـة وقتيـة لحـين الفصـل
فــي النـ ـزاع م ــن محكم ــة الموض ــوع ه ــو ق ــول محــل نظ ــر ,حي ــث إن الفص ــل ف ــي إع ــادة المحاكم ــة
باحتسابه طعن على حكم مستعجل ستتبع فيـه إجـراءات القضـاء المسـتعجل وسـتتقيد فيـه المحكمـة
بمـ ــا تتقيـ ــد بـ ــه مـ ــن قيـ ــود فـ ــي الـ ــدعوى المسـ ــتعجلة ومنهـ ــا عـ ــدم المسـ ــاس بأصـ ـ ـ ـل الحـ ــق وت ـ ـوافر
االستعج ـ ـ ـال ,بحيث إنه إذا اتضح أن التأكد من وجـود حالـة مـن حـاالت الطعـن بإعـادة المحاكمـة
يقتض ــي تحقيقـ ـا موض ــوعيا ,أو أن ب ــه مس ــاس ألص ــل الح ــق قض ــت بع ــدم قب ــول الطع ــن بإع ــادة
المحاكمة (. )2
ونحن نؤيد الرأي األول لـذات األسـباب ونضـيف أنـه علـى الـرغم مـن أن القضـاء المسـتعجل
تتبع فيه إجراءات خاصة ,تتفق وحالة االستعجال إال أن القـانون وفـر حمايـة كافيـة للمتضـرر مـن
هذا القضاء تتمثل في استئناف القرار ,باإلضافة إلى أن المحكمة التـي أصـدرت القـرار يجـوز لهـا
الرجوع عنه أو تعديله .

) (1أنور طلبة  :مرجع سابق – ص . 352
) )2أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض  -مرجع سابق – ص .32-39
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الفرع الثاني
األحكام التي ال يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة
أخرج المشرع مجموعة من األحكام ,فلم يجز الطعن فيها بإعادة المحاكمة ,وان
توافرت فيها شروط إعادة المحاكمة وهي -:
 -3الحكــم الصــادر ب ـرفض إعــادة المحاكمــة ,والحكــم الــذي يصــدر فــي موضــوع الــدعوى بعــد
قبول طلب إعادة المحاكمة ال يجوز الطعن في أي منهما بإعادة المحاكمة (. )1
ويختلف الفقه حول نطاق هذا المنع ,حيث يرى جانب مـن الفقـه ( )2أن المنـع يشـمل
الطاعن والمطعون ضده ألن النص جاء عاما ,في حين يـذهب الـبعض اآلخـر( )3إلـى قصـر
الحظر على الطاعن دون المطعون ضده في إعادة المحاكمة .
ونحن نؤيد وجهة النظر األخيرة في قصـر المنـع علـى الطـاعن دون المطعـون ضـده,
حسما للنزاع وحتى تستقر المراكز القانونية .
 -2الحكــم الــذي طعــن فيــه بإعــادة المحاكمــة م ـرة ال يجــوز الطعــن فيــه بإعــادة المحاكمــة م ـرة
أخـرى ولــو كــان الطعــن مبنيــا علــى ســبب آخـر أو علــى ســبب لــم يكتشــف إال بعــد صــدور

) )1عبــاس العبــودي  :مرجــع ســابق– ص  , 232أحمــد الســيد صــاوي  :الوســيط فــي شــرح قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة – مطبعــة
جامعة القاهرة والكتاب الجامعي  -سنة  – 3660ص . 222
) (2عبــد الحميــد الش ـواربي  :مرجــع ســابق – ص, 222أحمــد هنــدي  :مرجــع ســابق – ص  , 223-220عــز الــدين الدناصــوري وحامــد
عكــاز  :التعليــق علــى قــانون المرافعــات – الجــزء الثــاني -الطبعــة العاش ـرة – دون دار نشــر –  – 2002ص , 926أحمــد أبــو الوفــا :
المرافعــات المدنيــة والتجاري ـة – مرجــع ســابق – ص  , 622نبيــل إســماعيل عمــر  :الوســيط فــي الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر – مرجــع
سابق – ص  , 232عباس العبودي  :مرجع سابق – ص .222
( )3فتحي والي  :مرجع سابق – ص ,772عبد هللا الفرا  :مرجع سابق – ص.538
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الحك ــم بإع ــادة المحاكم ــة ,غي ــر أن الفق ــه يقص ــر ه ــذا المن ــع عل ــى الط ــاعن ,بينم ــا يجي ــز
للمطعون ضده أن يرفع طعنا جديدا إذا كان ميعاد الطعن قائما (. )1
وعلى الرغم من أن هذا الحكـم ينبنـي علـى قواعـد اإلنصـاف والعدالـة ,إال أن هنالـك هـدفا
ال يقــل عنــه أهميــة ,وهــو حمايــة اســتقرار المعــامالت والحقــوق ,ولكــي يحــافظ علــى هيبــة
األحكام القضائية .
 -2األحكــام الصــادرة مــن محكمــة الــنقض – محكمــة التمييــز وفقـا لقــانون أصــول المحاكمــات
المدنية األردني  , -فهذه األحكـام ال يجـوز الطعـن فيهـا بإعـادة المحاكمـة أو بـأي طريـق
طعــن آخ ـ ـ ـ ـ ـر ,ألنهــا نهايــة الخص ـ ـ ـومة ( ,)2وهــذا مــا أك ـ ـ ـ ــدت علي ـ ـ ـه محكمــة الــنقض بـرام
اهلل (. )3
اادر وفقًاا للصاايحية الموضااوعية
ويثاار هنااا التسااول حااول مااا إرا كاان قارار محكماة الاانقض صا ًا
لمحكمة النقض ؟
نرى هنا أنه يجب أن يتم التعامل مع الحكم الصادر عن محكمة النقض وفقا للصالحية
الموضــوعية لهــا كبــاقي األحكــام األخــرى التــي يجــوز الطعــن فيهــا بإعــادة المحاكمــة إذا مــا تـوافرت
إحــدى حــاالت الطعــن بإعــادة المحاكمــة ,وذلــك علــى ســبيل االســتثناء حتــى ال نكــون أمــام ف ـ ار
قانوني متعلق بهذه الجزئية .
لـذلك نـرى إضـافة فقـرة لـنص المـادة ( )253مـن قـانون أصـول المحاكمـات الفلسـطيني علـى
النحو اآلتي (  -2األحكام الصادرة وفقا لالختصاص الموضوعي لمحكمة النقض) .

) )1أحمد السيد صاوي  :مرجع سابق – ص. 221
) )2عباس العبودي  :مرجع سابق – ص  , 235أحمد السيد صاوي :مرجع سابق – ص.221
( )3نقض مدني فلسطيني رقم  2032/299الصادر بتاريخ . 2032/5/22
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المطلب الثالث
شروط قبول الطعن بإعادة المحاكمة
يشترط لقبول الطعن بإعادة المحاكمة توافر الشروط اآلتية -:
ـائز قـوة األمـر المقضـي بـه,
الشرط األول  :أن يكون الحكم المراد الطعن فيه بإعادة المحاكمـة ح ا
ويفهم هذا الشـرط مـن صـريح نـص المـادة ( )223مـن قـانون المرافعـات المصـري  ,ويقابلهـا نـص
المــادة ( )232مــن قــانون أصــول المحاكمــات األردنــي ونــص المــادة ( )253مــن قــانون أصــول
المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني .
ويشترط لحيازة الحكم قوة األمر المقضي به أن تتوافر فيه الشروط اآلتية (-: )1
 -3أن يصدر عن جهة قضائية ,سواء أكانـت مـن جهـة القضـاء النظـامي المـدني أو
من جهة المحاكم الخاصة .
ـادر مــن محكمــة مختصــة قيميـا ونوعيـا ووظيفيـا ,أمــا مخالفــة
 -2أن يكــون الحكــم صـ ا
قواعد االختصاص المحلي غير متعلقة بالنظام العام ,فال تمنـع مـن اكتسـاب قـوة
األمر المقضي به .
 -3أن يكون الحكم نهائيا  :ويكون الحكم كذلك في الحاالت اآلتية :
صادر من محكمة أول درجة في حدود نصابها االنتهائى .
ا
 إذا كان إذا فوت المحكوم عليه ميعاد الطعن في الحكم . األحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية .) (1صالح الدين محمد شوشاري  :شرح قانون أصول المحاكمات المدنية – الطبعة األولى  -دار الثقافة للنشر والتوزيع - 2030-
ص . 229-225
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وهنا يثار التساول ما الحكم إرا ما توافرت حالة مان حااالت الماادة ( )260مان قاانون أصاول
المحاكمات الفلسطيني ( ,)1فهل نطعن باالستئناف أم بإعادة المحاكمة ؟
هنا نحن نكون أمام ثيث فرضيات على النحو اآلتي -:
 إذا كان الحكم قد صدر ابتدائيا فإن مدة االستئناف ال تبـدأ حسـب المـادة ()209إال مــن تــاريخ الوقــائع المبينــة فيهــا ,وبالتــالي فلــيس هنالــك مجــال للطعــن بإعــادة
المحاكمة مطلقا .
 إذا كــان الحكــم نهائي ـا لصــدوره مــن محكمــة صــلح فــي حــدود نصــابها اإلنتهــائي,وكـان الحكـم ممـا يجـوز الطعـن فيـه باالسـتئناف حسـب المــادتين ( 202و )202
أصــول محاكمــات فلســطيني ( ,)2فــإن مجــال الطعــن هنــا هــو االســتئناف ولــيس
إعادة المحاكمة .
 إذا كــان الحكــم نهائيـا لصــدوره مــن محكمــة الصــلح فــي حــدود نصــابها اإلنتهــائي,ولم يكن مما يطعن فيه باالسـتئناف فـإن الحكـم هنـا يكـون ممـا يجـوز الطعـن فيـه
بإعادة المحاكمة .

) )1تنص المادة ( )209على (إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة ,أو بناء على شهادة زور أو
بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى حجبها الخصم ,فال يبدأ ميعاد االستئناف إال من اليوم الذي ظهر فيه الزش أو اليوم الذي
أقر فيه بالتزوير فاعله أو ح كم بثبوته أو اليوم الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي حجبت).
) )2تنص المادة ( )202على ( يجوز استئناف األحكام والق اررات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد
االختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم)  ,وتنص المادة ( )202على
(يجوز استئناف جميع األحكام والق اررات الصادرة في حدود النصاب النهائي إذا كان الحكم صاد ار على خالف حكم سابق لم يحز قوة
األمر المقضي فيه إذا اتحدا في الخصوم والسبب والموضوع ,وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون ما لم يكون قد
صار نهائيا عند رفع االستئناف).
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 -4أن يك ــون موض ــوعيا ,ويقص ــد ب ــه الحك ــم الفاص ــل ف ــي الموض ــوع ,وال ــذي يم ــنح
الحمايــة القضــائية ,ويخــرج مــن نط ـاق األحكــام الموضــوعية مــا يعــرف باألحكــام
اإلجرائيــة ,ويشــار هنــا إل ـى عــدم الــنص عل ـى هــذا الشــرط ضــمن الم ـواد المنظمــة
إلعــادة المحاكمــة ,إال أن طبيعــة الطعــن بإعــادة المحاكمــة ال تتحقــق إال إذا كــان
الحكم موضوعيا(. )1
الشاارط الثاااني  :أن يقــدم طلــب إعــادة المحاكمــة خــالل الميعــاد الق ـانوني ( ,)2وقــد حــددت المــادة
( )222مــن قــانون المرافعــات المصــري مــدة الطعــن بــأربعين يومـا ,يختلــف بــدء سـريان هــذه المــدة
بـ ــاختالف السـ ــبب الـ ــذي بنـ ــي عليـ ــه الطعـ ــن ,ويقابلهـ ــا نـ ــص المـ ــادة ( )232مـ ــن قـ ــانون أصـ ــول
المحاكمات األردني الذي حدد المدة بثالثين يوما ,ولكن بدء سريان هذا الميعـاد يختلـف بـاختالف
الس ــبب ال ــذي بن ــي علي ــه طل ــب إع ــادة المحاكم ــة ,وك ــذلك ك ــان موق ــف ق ــانون أص ــول المحاكم ــات
المدنية والتجارية الفلسـطيني فـي نـص المـادة ( )252حيـث حـدد المـدة بثالثـين يومـا يختلـف بدايـة
احتسابها باختالف سبب الطعن .

) (1عبد هللا الفرا  :مرجع سابق – ص. 521
) )2صالح الدين محمد شوشاري  :مرجع سابق – ص . 229
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المبحث الثاني
حاالت الطعن بإعادة المحاكمة
حدد المشرع حاالت الطعن بإعادة المحاكمة على سبيل الحصر ,وان كانت القوانين
متشابهة فيما بينها في معظم الحاالت إال أنها اختلفت في حاالت أخرى ,لذلك سوف نقوم بدراسة
موضوع هذا المبحث من خالل تقسيمه إلى تسعة مطالب على النحو اآلتي -:

المطلب األول
إرا وقع من الخصم غش أثر في الحكم
سوف نقوم بدراسة موضـوع هـذا المطلـب مـن خـالل تقسـيمه إلـى فـرعين ,نـدرس فـي األول
المقصــود بــالزش المعتبــر ســببا إلعــادة المحاكمــة ,وفــي الثــاني الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الزــش
حتى يصلح إلعادة المحاكمة وذلك على النحو اآلتي -:
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الفرع األول
سببا إلعادة المحاكمة
المقصود بالغش المعتبر ً
تنص الفقرة األولـى مـن المـادة ( )223مـن قـانون المرافعـات المصـري علـى ( -3إذا وقـع
من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم ) ,ويقابلها الفقرة األولـى مـن المـادة ( )232مـن
قانون أصول المحاكمات األردني والتي تنص على ( -3إذا وقع من الخصـم غـش أو حيلـة أثنـاء
رؤيــة الــدعوى كــان مــن شــأنه التــأثير فــي الحكــم ) ,ويقابلهــا الفق ـرة األول ـى مــن المــادة ( )253مــن
قانون أصول المحاكمات الفلسطيني ,والتي تنص علـى ( -3إذا تـم الحصـول علـى الحكـم بطريـق
الزش أو الحيلة ) .
اعتبـر المشــرع الزــش ســببا مــن األســباب التـي تجيــز إبطــال التصـرفات القانونيــة ,كحصــول
الزش وقت التعاقد ,ثم إثبات أنه لوال هذا الزش لما أبرم التصرف ,كان ذلك سببا موجبـا للمطالبـة
بإبطال التصرف ( ,)1بينما حصول الزش أثناء نظر دعوى معينة وترتب الحكم في الـدعوى بنـاء
على الزش فهنا يكون مثل هذا الزش سببا للمطالبة بإعادة المحاكمة (. )2

) )1عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق  -ص  ,265نبيل إسماعيل عمر  :أصول المرافعات المدنية والتجارية -مرجع سابق -ص
. 3252
) )2معوض عبد التواب  :المرجع في التعليق علي قانون المرافعات – الجزء الثالث – الطبعة األولى – دون دار نشر –-2000
ص , 35نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر  -مرجع سابق – ص  , 335أحمد مليجي  :التعليق على
قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض -مرجع سابق – ص  ,3021عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق -ص
. 265
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ويجب أن يشمل الزش هنا كل أنواع التزرير والمفاجأة ووسائل خـداع األشـخاص  ,وحيـث
أن طرق الطعن عديدة ومتشعبة ( )1فال يمكن حصرها ,لذلك لم يضع المشرع حاالت محددة مـن
الزـ ــش – كسـ ــبب إلعـ ــادة المحاكمـ ــة  -تكـ ــون سـ ــببا فـ ــي ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح الخصـ ـ ـ ـ ـ ـم غيـ ــر الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريف لهـ ــذه
الدعـ ـ ـ ـ ـ ـوى (. )2
لرلك يثير الغش مجموعة من األسئلة هي: -:
أ -هــل يعتبــر الكــذب أو إخفــاء الحقيقــة غشــا بــالمعنى القــانوني أم يجــب أن يســتعمل طرقــا
احتيالية للتأثير على خصمه ؟
ب -هل يشترط أن يكون الزش مجهـوال وقـت نظـر الـدعوى مـن الخصـم الـذي خسـر دعـواه
أم يجوز الطعن بإعادة المحاكمة ولو حصلت المناقشة أمام المحكمة ؟
ت -هل يشترط أن يكون قد استحال على الخصم الذي خسر الدعوى أن يتبين الزش الـذي
حصل من خصمه أم يكفي ثبوت الزش أثناء نظر الدعوى ؟
ـب مــن الفقــه( )3أن مجــرد الكــذب واخفــاء الحقيقــة ال يعتبـران غشــا يوجــب الطعــن
يــرى جانـ ع
بإعــادة المحاكمــة ,بــل البــد أن يكــون الخصــم قــد ربــح دع ـواه مــن خــالل مــا قــام بــه مــن وســائل

) )1يمكن اعتبار حصول الزش من الخصم في األحوال اآلتية على سبيل المثال ال الحصر (  -3إذا منع وصول اإلعالنات الرسمية
إلي المقصود إعالنهم  -2إذا تواطأ مع الوكيل عن خصمه ليخون ثقة موكلة  -2إذا رفع دعوى ضد شخص مع أنه سبق ورفعها ضد
مورث هذا الشخص وخسرها  ,ولكنه أخفى هذا الحكم السابق وكان خصمه يجهله  -2إذا حصل شخص على حكم بإلزاء بيع بدعوى
أنه صادر من قاصر  ,وتبين بعد ذلك أن هذا القاصر كان بالزا ).
) )2احمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض – مرجع سابق – ص. 3021
) )3محمود محمـد الكيالنـي  :أصـول المحاكمـات والمرافعـات المدنيـة -المجلـد األول – دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع – -2032ص ,292
مفلــح ع ـواد القضــاة  :أصــول المحاكمــات المدنيــة والتنظــيم القضــائي – دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع – ســنة  – 2001ص  , 221أحمــد
السيد صاوي  :الوسيط في شرح قانون المرافعات – مرجع سابق – ص  , 226أحمد مليجي  :التعليق على قـانون المرافعـات بـآراء الفقـه
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احتيالية أثر بها على قناعة المحكمة ,فمجرد قيـام الخصـم بـذكر أشـياء ووقـائع غيـر صـحيحة أو
إنكــار هــذه الوقــائع مــن غيــر اســتعمال طــرق احتياليــة لمنــع القاضــي والخصــم مــن معرفــة الحقيقــة
واثباتها فـال يعتبـر ذلـك غشـا يجيـز المطالبـة بإعـادة المحاكمـة ,ألن الزـش يجـب أن تسـتعمل فيـه
وسائل احتيالية يستحيل معها على الخصم أو المحكمة تبين الحقيقة ,كما أن المقصود هنا لـيس
عملية إنكار الخصم دعوى خصمه ,وانما هو األعمال التي يقوم بها الخصم أثنـاء سـير الـدعوى
أثر في رأي القضاة ,ذلـك أن عـدم ذكـر أحـد الخصـوم لمسـتندات قاطعـة فـي الـدعوى تحـت
ترتب ا
حيازة الخصم اآلخر ولم يقم باستخدامها أو االنتفاع بها في الدعوى المنظورة ,فإن ذلك ال يجيـز
الطعن بإعـادة المحاكمـة ,حيـث إن السـكوت هنـا ال يعتبـر غشـا شخصـيا كالمقصـود قانونـا يجيـز
1
ـب( )2آخ ــر أن مج ــرد الك ــذب واخف ــاء الحقيق ــة ول ــو بزي ــر
إع ــادة المحاكم ــة ( ) ,فيم ــا ي ــذهب جان ـ ع

ـز إلعـادة المحاكمـة ,ويسـوقون لتأييـد رأيهـم
استعمال طرق احتيالية للتأثير عليهـا يعتبـر غشـا مجي ا
هذا أنه ال يجب البحث في موضوع الزش الذي يجيز إعادة المحاكمة إذا كـان فـي وسـع القضـاة
أو الخصم اكتشـ ـ ـاف الحقيقة أم ال ,بل يكفي أن يكـ ـ ـ ـ ـون الزش أساسا للحكم ,واال فالبد أن يكون
اعتبــار وجــود الزــش متوقــف علــى نجــاح أو عــدم نجــاح الطــرق التــي اســتعملت الكتشــافه ولــيس

والصــيغ القانونيــة وأحكــام الــنقض – مرجــع ســابق – ص 3021ومــا بعــدها  ,فتحــي والــي  :مرجــع ســابق – ص  ,290محمــد كمــال ابــو
الخير  :قانون المرافعات – الطبعة الرابعة – دون دار نشر –  – 3615ص. 293
)(1انظر هذا الرأي نبيل إسماعيل عمر :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر– مرجع سابق – ص . 332
))2عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص  , 202نبيل إسماعيل عمر :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر– مرجع سابق –
ص .320
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باســتعمال الزــش واألركــان المكونــة لــه ,فــال يجــب أن ي ـرتبط الزــش بمهــارة الخصــم ومــدى ذكــاء
القاضي (.)1
ونح ــن نؤي ــد الـ ـرأي االول حي ــث يج ــب أن يس ــتعمل وس ــائل احتيالي ــه تض ــلل المحكم ــة ع ــن رؤي ــة
الحقيقة ويكون لهذه الوسائل االثر المباشر وأن تكون اساسا للحكم الذي توصلت له المحكمة.
ثالث ( )2إلى أنه يجب أن يكون الزش المستعمل من قبل الخصم مجهـوال
ويذهب
جانب ع
ع
مــن قبــل الخصــم اآلخــر أثنــاء المرافعــة ,أمــا إدالء كــل خصــم بأدلتــه وحججــه أثنــاء المرافعــة وقيــام
المحكم ــة بت ــرجيح أدل ــة أو حج ــج خص ــم عل ــى أدل ــة وحج ــج الخص ــم اآلخ ــر ,وقض ــت المحكم ــة
لصالحه فإنه هنا ال مكان للقول بقبول إعادة المحاكمة ( ,)3فالزش خفي األمر الذي يحتاج إلـى
أن يــتم إظه ــاره  ,وط ــرح مســتندات للبح ــث أم ــام المحكمــة ومناقش ــة الخص ــوم فيهــا وم ــدى تق ــدير
المحكمة لها ال يعتبر سببا إلعادة المحاكمة ,كما أنه ال يعتبر غشا إنكـار الخصـم واقعـة وكانـت
هــذه الواقعــة نفــس موضــوع الن ـزاع موضــوع الــدعوى ,وال يعتبــر تــرجيح قــول أحــد الخصــوم علــى
الخصم اآلخر بعد ما تم مناقشته بينهما فـي المحكمـة غشـا يترتـب عليـه إعـادة المحاكمـة ,إال إذا
كانــت هنالــك طــرق احتياليــة مســتخدمة مــن قبــل أحــد الخصــمين لوالهــا لمــا حكمــت لــه المحكمــة,

) )1عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص  , 262-269نبيل إسـماعيل عمـر  :الوسـيط فـي الطعـن بالتمـاس إعـادة النظـر– مرجـع
سابق – ص . 323
( )2معوض عبد التواب  :مرجع سابق – ص  6وما بعدها ,أحمد أبو الوفا  :المرافعات المدنيـة والتجاريـة – مرجـع سـابق –  , 626عـز
الدين الدناصـوري وأحمـد عكـاز  :مرجـع سـابق – ص  ,561وأحمـد السـيد صـاوي  :الوسـيط فـي شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة
معدال بالقانون رقم  29لسنة  – 2002دون دار نشر – دون سنة نشر – ص . 3322
) )3معوض عبد التواب  :مرجع سابق – ص  6وما بعدها .
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فــالزش المجيــز لطلــب إعــادة المحاكمــة هــو الــذي يحــدث خفيــة مــن غيــر أن يــتمكن الخصــم مــن
معرفته أثناء نظر الدعوى ,أو استحال عليه ذلك سواء أكانت االستحالة مادية أم معنوية (. )1
ونحن نؤيد الرأي األخير حيث يجب أن يكون الزش خفيا عـن الخصـم ,باإلضـافة إلـى أن
يكون هذا الزش قد أثر على رأي المحكمة في حكمها .
ويكون الزش أثناء نظر الدعوى ,فالزش الذي يصاب به الخبيـر مـن أحـد الخصـوم ويبنـى
عليــه تقريــر مخــالف للحقيقــة ال يعتبــر غشــا موجبــا إلعــادة المحاكمــة ( ,)2وهــذا م ـا أكــدت عليــه
محكمة الـنقض المصـرية حيـث قضـت ( بـأن الزـش قـد حـدث ألن المحكمـة اعتمـدت علـى تقريـر
الخبي ــر فـ ــي الحك ــم فـ ــي الدع ـ ـ ـ ـ ـ ـوى لـ ـذلك ال يعت ـ ـ ـ ـ ـبر س ــببا إلعـ ــادة المحاكمـ ــة وانم ــا يعتبـ ــر سـ ــببا
للنقض)( ,)3ويذهب رأي ( )4إلى عدم اعتبار الزش الحاصل من أحد الخصوم علـى الخبيـر أنـه
تم أثناء نظر الدعوى ,ألن التقرير المقـدم هـو مجـرد مسـتند ألحـد الخصـوم ضـد اآلخـر ,وخاصـة
إذا كان ال يوجد مجال لنقض الحكم بعد ثبوت ذلك الزش .
ونحــن ال نؤيــد هــذا ال ـرأي ألن تقريــر الخبيــر ال يكــون دائمــا مســتندا ألحــد الخصــوم ضــد
الخص ــم اآلخ ــر ,ب ــل ق ــد يك ــون ه ــو الق ــول الفص ــل ف ــي النـ ـزاع ,م ــثال ل ــو ك ــان النـ ـزاع بخص ــوص
مواصفات ميكانيكية ال سبيل للمحكمة في إدراكهـا سـوى مـن خـالل تقريـر خبيـر يكـون فصـل فـي
النزاع .

( )1عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص . 261
) )2مصطفي عبد الحميد عياد  :مرجع سابق – ص. 226
مشار لهذا الحكم لدى عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص . 261
ا
()3
) )4عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص . 261-262
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الفرع الثاني
الشروط الواجب توافرها في الغش حتى يصلح إلعادة المحاكمة
يج ــب أن يتـ ـوافر ف ــي الز ــش مجموع ــة م ــن الش ــروط لك ــي يعتب ــر س ــببا م ــن أس ــباب إع ــادة
المحاكمة وهي على النحو اآلتي -:
صادر من المحكوم له .
ًا
الشرط األول  -:أن يكون الغش
ـادر مــن الخصــم نفســه ,أي أن يكــون
يشــترط لقبــول إعــادة المحاكمــة أن يكــون الزــش صـ ا
ـادر مـن الخصـم
صادر من ذات الخصم المحكوم له ,ويستوي أن يكون الزش ص ا
ا
الزش شخصيا
أو مــن ممثلــه ,سـواء كــان هــذا التمثيــل قانونيـا أم اتفاقيـا ,واذا صــدر الحكــم لمصــلحة محكــوم لهــم
متعددين ,وكان قد صـدر الزـش عـن بعضـهم دون الـبعض اآلخـر ,فـإن الطعـن بإعـادة المحاكمـة
يتناول الحكم في الجزئية التـي تخـص مـن صـدر مـنهم الزـش ,ويشـترط فـي هـذه الحالـة أن يكـون
الحكـم قــابال للتجزئـة ليلزـى فــي الجـزء الــذي يخـص مــن صــدر عنـه الزــش ,أمـا إذا كــان الحكــم ال
يقبل التجزئة بحيث يكون مترابطا في أجزائه ,فيطرح الحكـم كلـه أمـام المحكمـة عـن طريـق إعـادة
المحاكمة (. )1
ويعتبر في حكم الزش الصادر عن الخصـم مـا يصـدر مـن غـش عـن األشـخاص المسـئول
عنهم مدنيا أو يكون هو مسئول عنهم ولو لم يكونوا خصوما فـي الـدعوى ( ,)2وذلـك طالمـا كـان
هــذا الخصــم يعلــم بــذلك الزــش واســتعمله فــي التــأثير علــى المحكمــة التــي حكمــت لصــالحه ,وحكــم
) )1عبد اهلل الف ار  :مرجع سابق -ص  , 522فتحي والي  :مرجع سابق  -ص  , 293نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن
بالتماس إعادة النظر  -مرجع سابق – ص  , 322سنية يوسف  :مرجع سابق – . 223
) )2فاروق يونس أبو الرب  :المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني – الطبعة األولى – دون دار نشر
– – 2002ص  , 526نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر  -مرجع سابق – ص .322
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بنــاء عل ـى ذلــك ,والعلــة فــي ج ـواز الطعــن فــي مثــل هــذه الحالــة هــي مســؤولية الخصــم والت ازمــه
القانوني باعتباره مسئوال بتعويض الضرر الذي لحق خصمه جراء ذلك (. )1
وفي حالة الزش الصادر من الزير دون علم أو مساهمة المحكوم له ,فإنـه ال يكـون سـببا
للطع ــن بإع ــادة المحاكم ــة ,وانم ــا يك ــون لم ــن لحق ــه الض ــرر أن يرج ـ ـ ـع علـ ـى الزي ــر بالتعـ ـ ـ ـ ـويض
المــدني( ,)2ويالحــظ هن ــا ب ـأن المحك ــوم لــه يس ــتفيد مــن فعــل الز ــش الص ـادر ع ــن الزيــر ,وذل ــك
مخــالف لقواعــد العدالــة حيــث ينتفـع الخصــم مــن الزــش الصــادر عــن الزيــر ,لــذا يــرى الــبعض ()3
وجوب دخول هذه الحالة ضمن حاالت الطعـن بإعـادة المحاكمـة ,ويـرى الـبعض ( )4بـأن الهـدف
مــن هــذا المنــع هــو تجنــب األض ـرار الصــادرة عــن كث ـرة الطعــون فــي األحكــام النهائيــة إذا ســمح
بالطعن والزاء األحكام بناء على الزش الصادر عن الزير .
ونحن نؤيد الرأي األخير ونرى فـي قواعـد التعـويض بنـاء علـى المسـؤولية المدنيـة مـا يكفـي
إلصـالح الضـرر النــاتج عـن الزـش الصــادر مـن الزيـر حيــث يرجـع الخصـم المحكــوم ضـده علــى
الزير هنا بالتعويض .
الشرط الثاني  -:ضرورة أن يظهر الغش بعد صدور الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة .
يشترط في الزش الذي يجيز الطعن بإعادة المحاكمـة أن يظهـر بعـد صـدور الحكـم المـراد
الطعــن فيــه بإعــادة المحاكمــة ,فيجــب أن يكــون الزــش خافي ـا عــن الخصــم طيلــة ســير المحاكمــة

) )1نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر  -مرجع سابق – ص . 322
) (2مفلح عواد القضاة  :مرجع سابق – ص  , 226عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :مرجع سابق – ص . 561
( )3نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر  -مرجع سابق – ص  322وما بعدها .
) )4عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص , 266نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتمـاس إعـادة النظـر  -مرجـع سـابق –
ص . 325-322
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وحتى صدور الحكم ,أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين الخصوم وعلى أساسه تم
التــرجيح مــن قبــل المحكمــة قــول خصــم عل ـى آخــر ,وحكمــت لــه مقتنعــة ببرهانــه ,فإنــه ال يجــوز
الطعن بإعادة المحاكمة بناء عليه ,ولو كان هناك غش (. )1
أما إرا ظهار الغاش قبال صادور الحكام ولام تاتم إثارتاه مان قبال الخصام  ,فإناه ال يقبال
الطعن بإعادة المحاكمة هنا  ,ولكن رلك يقتضي بعض اإليضاح :
 ظهـور الزـش قبـل الحكـم واسـتحالة معرفتـه مـن قبـل الخصـم ,فهنـا ال يوجـد مـا يمنـع مـن قبــولالطعن بإعادة المحاكمة ,وال يمكن القول بزير ذلك حيث إن الخصم يجهل وجود الزش,كما
ال يمكن هنا القول بأن المحكمة حسمت رأيهـا بشـأن الزـش ,فهنـا ال يعتبـر سـكوت المحكمـة
فصـال ضــمنيا فيـه ,كمــا أنــه لـو فصــلت المحكمـة فــي الزــش هنـا دون إثــارة ذلـك مــن الخصــم
يعتبر خروجا للمحكمة عن دورها المحايد (. )2
ومــع ذلــك فــنحن ال نــرى مــا يمنــع القاضــي مــن طلــب إج ـراء تحقيــق للتأكــد مــن وجــود الزــش
ويكــون قــد فصــل فيــه ,بحيــث ال يقبــل بعــد ذلــك الطعــن بإعــادة المحاكمــة بنــاء عل ـى الزــش,
حيث ال يعدو أن يكون ذلك جزءا من عمل القاضي في استظهاره للحق والحكم به .
 األحوال التي يظهر فيها الزش قبـل صـدور الحكـم ويكـون الخصـم عالمـا بوجـود هـذا الزـشفهنا نكون أمام عملية تواطؤ من قبل الخصمين ,والتواطؤ هنا ال يعتبر غشا(.)3

) )1فتحي والي  :مرجع سابق – ص  , 292-293عبد اهلل الف ار  :مرجع سابق -ص .522
) )2نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر  -مرجع سابق – ص. 320
) )3مصطفى عبد الحميد عياد  :مرجع سابق – ص. 250
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غيــر أننــا نــرى هنــا بأنــه يحــق للخصــم الــذي خســر دع ـواه الرجــوع عل ـى مــن كــان يمثلــه فــي
الــدعوى بــالتعويض وفق ـا لقواعــد المســؤولية المدنيــة حيــث إنــه هنــا قــد تــآمر عل ـى موكلــه مــع
الخصم .
الشرط الثالث  -:يجب أن يكون من شأن الغش التأثير في الحكم .
يوجـه الزــش الصــادر مـن الخصــم فــي المحاكمـة إلـى أحــد مصـادر معلومــات القاضــي ,أو
يؤدي إلى الحد من حرية الدفاع ,فإن من شأن هذا الزـش بالضـرورة أن يـؤثر فـي الحكـم  ,وذلـك
إذا بني الحكم على الوقائع التي أصـابها الزـش ,وبمعنـي آخـر أن يكـون للزـش تـأثير فـي الحكـم,
حيــث يكــون التقــدير الــذي اشــتمل عليــه قـرار المحكمــة قــد تــم تحديــده اســتنادا إلـى التمثيــل المزيــف
للحقيقة بسبب الزش ,فلوال الزش لما صدر الحكم على النحو الذي صدر عليه ,وبناء على ذلـك
يجب أن تكون هنالك عالقة سببية بـين الوقـائع المكونـة للزـش ومضـمون الحكـم ,أمـا إذا لـم تكـن
المحكمة قـد اعتمـدت علـى الوقـائع التـي أصـابها الزـش ,فـإن الزـش هنـا ال يصـلح أن يكـون سـببا
إلعادة المحاكمة ,ويقع على مقدم طلب إعادة المحاكمـة إثبـات حـدوث الزـش ,وأنـه قـد أثـر علـى
الحكم (. )1
ـؤثر علـى المحكمــة وقرارهـا ,فبعــد
ويشـترط فــي الزـش كســبب إلعـادة المحاكمــة أن يكـون مـ ا
إثبات الزش يجب أن يقوم الخصم بنفسه بإثبات أن هـذا الزـش هـو الـذي أثـر علـى المحكمـة فـي

) )1عبد اهلل الف ار  :مرجع سابق -ص  , 522معوض عبد التواب  :مرجع سابق – ص , 32فتحي والي  :مرجع سابق – ص, 290
نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر  -مرجع سابق – ص. 325-322
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إصدار قرارها ,وال يوجد مجال للقول بأن الزش موجـود فـي تأكيـد وقـائع كاذبـة ولـم تقـم المحكمـة
بتأسيس حكمها على هذه الوقائع أصال (. )1

المطلب الثاني
إرا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الورقة التي بني عليها أو قضي بتزويرها
نصــت الفق ـرة الثانيــة مــن المــادة ( )223مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري
علـ ـى (  -2إذا حص ــل بع ــد الحك ــم إقـ ـرار بتزوي ــر األوراق الت ــي بن ــي عليه ــا أو قض ــى بتزويره ــا),
ويقابلهــا الفق ـرة الثانيــة مــن المــادة ( )232مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة األردنــي ,والتــي
تنص على (  -2إذا أقر الخصم بعد الحك ـ ـ ـ ـم بتزويـ ـ ـ ـ ـر األوراق التي بن ـي عليه ـ ـ ـ ـا أو إذا قضـ ـ ـ ـ ـ ـي
بتزويرهـ ــا ) ,ويقابلهـ ــا الفق ـ ـرة الثانيـ ــة مـ ــن المـ ــادة ( )253مـ ــن قـ ــانون أصـ ــول المحاكمـ ــات المدنيـ ــة
والتجاريــة الفلســطيني والتــي تــنص عل ـى ( -2إذا بنــي الحكــم علــى مســتند تــم بعــد صــدوره إق ـرار
بتزويره أو قضي بهذا التزوير) .
إن المتأمــل فــي النصــوص المــذكورة أعــاله ,يجــدها متفقــة فــي الحكــم مــن حيــث الشــكل ,إال
أنه هنالـك اختالفـا جوهريـا بينهـا ,حيـث أطلـق كـ عل مـن قـانون المرافعـات المصـري ,وقـانون أصـول
المحاكمات المدنيـة األردنـي نفـس اللفـظ علـى الـدليل الكتـابي الـذي يبنـى عليـه الحكـم فـي الـدعوى,
ويقــر بعــد ذلــك بتزويـره مــن خــالل صــاحب الــدليل أو يقضـى بتزويـره  ,حيــث أطلقــا عليــه األوراق,

) (1نبيل إسماعيل عمر  :أصول المرافعات المدنية والتجارية – مرجع سابق – ص, 3252عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص
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وذلك على عكس ما نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني حيث أطلق
لفظ السند (مستند) .
والمعلوم أن الدليل الكتابي له لفظان في اللزة العربية السند والورقة ,ولما كان لفظ الورقـة
أعم في المعنـى مـن لفـظ السـند  ,حيـث إن السـند معنـاه الورقـة المعـدة لثثبـات  ,أي الـدليل المهيـأ
أم ــا لف ــظ الورق ــة فيس ــتعمل ف ــي األدل ــة الكتابي ــة جمعـ ـ ـ ـ ـاء ,سـ ـواء أع ــدت لثثب ــات أو ل ــم تك ــن مع ــدة
لثثبات (. )1
فنجد أن لفظ الورقة أعم وأشمل من لفظ المستند الذي نص عليه قانون أصول المحاكمات
المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني حيــث يشــمل كافــة األدلــة الكتابيــة الرســمية منهــا والعرفيــة ,وحيــث إن
ليس هنالـك مـا يمنـع أن يكـون هنالـك ورقـة تصـلح ألن تكـون دلـيال ولـم تكـن معـدة مسـبقا لثثبـات
على العكس من السند ,لذلك نرى بأنه يجب على المشـرع الفلسـطيني تعـديل لفـظ السـند فـي الفقـرة
الثانيــة مــن المــادة ( ) 253إلـى لفــظ الورقــة ,حيــث تكــون بــذلك الفقـرة أوســع ,ولتشــمل كافــة األدلــة
الكتابية ,أسوة بما ذهب إليه كل من المشرع المصري واألردني .
هــذا ولــم تحــدد الق ـوانين محــل المقارنــة نوعــا محــددا لثق ـرار المطلــوب قانونــا لقبــول إعــادة
المحاكم ــة ,ل ــذا ف ــإن اإلقـ ـرار ال ــذي يح ــدث أم ــام النياب ــة العام ــة ف ــي اإلدالء بش ــهادة م ــن قب ــل أح ــد
الخصوم يكـون سـببا كافيـا لقبـول إعـادة المحاكمـة وذلـك إذا كـان التزويـر حاصـال مـن المقـر نفسـه
بدون اشتراك من الزير( ,)2ويذهب رأي ( )3إلى دخول هذا السبب ضمنا فـي سـبب الزـش ,ولكـن
الفرق يظهر في حالة استعمال الورقة التي تم تزويرها من قبل حسن النيـة الـذي ال يعـرف بتزويـر
) )1للمزيد انظر عبد الرزاق السنهوري  :الوسيط في شرح القانون المدني – نظرية االلتزام بوجه عام – دار النهضة العربية للنشر –
 – 3691ص  305وما بعدها .
) )2أحمد أبو الوفا  :التعليق على نصوص قانون المرافعات – مرجع سابق– ص. 622
( )3عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص . 202
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الورقة ,ففي حالة ظهور التزوير هنا ال يمكـن أن ننسـب إليـه اسـتعمال الزـش أثنـاء نظـر الـدعوي,
ويــذهب رأي ( )1إلــى أنــه إذا تــم اســتعمال األوراق المــزورة مــع عل ـم مــن يســتعملها بــذلك التزويــر
يعتبر هذا غشا يجيز إعادة المحاكمة ,أما إذا تم االستعمال دون العلم بتزويرهـا فهنـا تكـون إعـادة
المحاكمة بناء على التزوير ,ويضيف بأنـه قـد يعتـرض آخـرون علـى ذلـك مبـررين بـأن القـانون لـم
يفــرق بــين الحــالتين ,ألن الــنص القــانوني عــام يقضــي بج ـواز إعــادة المحاكمــة متــى حصــل إق ـرار
در مــن المتمســك
بـالتزوير أو حكــم بـالتزوير ,حيــث ال يكـون لثقـرار فائــدة إال إذا كـان اإلقـرار صـا ا
بالورقة المزورة ,لذا ال يوجد مانع من أن تبنى إعادة المحاكمة في الحالتين علـى تزويـر الورقـة ال
على الزش (. )2
ونرى أنه يجب أن يكون سبب الطعن في إعادة المحاكمة محددا لكي يتم قبول الطعـن وال
يوجــد مــا يمنــع مــن أن يشــتمل الحكــم علــى أكثــر مــن ســبب مــن أســباب إعــادة المحاكمــة ,ولكــن
األساس هنا هو تحديد السبب بوضوح للمحكمة من قبل الطاعن .
ويجب أن يكون اإلقرار بالتزوير أو الحكم بالتزوير قد تـم بعـد الحكـم المطعـون فيـه (, )3
ألن حدوث اإلقرار بالتزوير أو الحكم بالتزوير قبـل صـدور الحكـم المطعـون فيـه بإعـادة المحاكمـة
يؤدي إلى انتفاء سبب الطعن بإعادة المحاكمة هنا (. )4
وي ـذهب أري وبحــق إل ـى أن اســتعمال أوراق مــزورة فــي دعــوى ال يكــون ســببا كافيــا لقبــول
إعادة المحاكمة إذا لم يتم إثبات أن هذه األوراق هي أساسا للحكم المطلوب إلزاؤه (. )5
) (1أحمد أبو الوفا  :التعليق على نصوص قانون المرافعات – مرجع سابق – ص . 3022
) )2عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص .202- 202
) )3صالح الدين محمد شوشاري  :مرجع سابق -ص. 223
) )4عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص . 102
) )5عبد الحكم فودة  :مرجع سابق  -ص , 102عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص .202
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وال يجــوز البح ــث فــي إع ــادة المحاكمــة ع ــن ص ـحة الورق ــة أو تزويرهــا ب ــل يجــب أن يك ــون
التزوير ثابت بإحدى الطريقتين قبل رفع إعادة المحاكمة (. )1
ـر يكــاد يكــون مســتحيال ,ومــن
ويــرى الــبعض بــأن حــدوث اإلق ـرار مــن المــزور بــالتزوير أمـ ا
الصــعوبة بمكــان إثبــات التزويــر قضــائيا بعــد الحكــم النهــائي فــي الــدعوى المدنيــة التــي يريــد أح ـد
الخصـوم رفــع إعـادة المحاكمــة بهـا ,لــذلك يـذهب رأي إلــى أن األوراق المطعـون فيهــا إمـا أن تكــون
أوراقا عرفية فيجوز للمحكمة التي تنظر الطعن بإعادة المحاكمـة أن تقضـي بـالتزوير فيهـا وتنظـر
إعادة المحاكمة في نفس الوقت ,واما أن تكون أوراقا رسمية فال يثبت تزويرهـا إال بحكـم سـابق أو
إقـرار ســابق ( ,)2ويــرد الــبعض ( )3علــى الـرأي الســابق بــأن القــانون لــم يميــز بــين األوراق العرفيــة
والرسمية في هذا الموضوع بل أشار إلى وجوب إثبات التزوير قبل رفع إعادة المحاكمة .
ونحن نميل إلى الرأي األخير حيث إن إقرار التزوير أو حكم التزوير الذي يجب أن يكون
سببا إلعادة المحاكمة يجب أن يكون ثابتا قبل رفع إعادة المحاكمة .
ويثار هنا التساول عن مدى جواز قيام من صدر ضده الحكم النهائي المبني على ورقة
توصاي إلاى رفاع إعاادة
مزورة برفع دعوى تزوير مدنياة يطلاب فيهاا الحكام بتزويار تلاك الورقاة
ً
المحاكمة في المستقبل ,أي حينما يحكم بثباوت التزويار ,أم يكاون الحكام النهاائي الاري اعتماد
حائي دون رلك ؟
على هره الورقة ً
المستقر عليه أنه إذا تم صدور حكم نهائي مبني على ورقـة لـم يطعـن فيهـا بـالتزوير أثنـاء
نظر الدعوى يكون ذلك مانعا من رفع دعوى التزوير األصلية بخصوص هـذه الورقـة ,واال اعتبـر
) )1صالح الدين محمد شوشاري  :مرجع سابق – ص . 223
مشار لهذه اآلراء لدى  /عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص . 202
ا
))2
) )3أحمــد مليجــي  :التعليــق علــى قــانون المرافعــات بــآراء الفقــه وأحكــام الــنقض – مرجــع ســابق – ص  , 223عبــد الحميــد الش ـواربي :
مرجع سابق – ص . 202
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ذلك رجوعا إلى الموضوع الذي تم الفصل فيه ,أما إذا رفعـت دعـوى علـى شـخص بمقتضـى ورقـة
قد حفظ لنفسه الحق في الطعن فيها بالتزوير وصدر الحكم ضـده ,فـال يمنـع ذلـك مـن رفـع دعـوى
ـزور فـال يجـوز
الطعن بالتزوير ألن ذلك يكون إتماما للدعوى األصلية ,أما إذا كان الحكم نفسه م ا
الطعن هنا بإعادة المحاكمة وانما يجب الطعن في الحكم نفسه بالتزوير(. )1
ويجب أن تكون الورقة المزورة ذات تأثير على الحكم محل الطعن ,ولوال وجود هذه الورقة
ويقـين المحكمــة بصـحتها لمــا توصـلت إلــى الحكـم الــذي توصـلت لــه محـل الطعــن ,وبنـاء عليــه إذا
يبن عليهـا الحكم ,فال مجال هنا لقبـ ـ ـول الطعـن ,وأيضـا إذا
قدمت في الخصومة ورق ـ ـة مـ ـزورة ولم ل
تم الحكم ابتدائيا بناء على الورقة المزورة وتم استئناف الحكم ثم تم تأييده أو ألزـي فـي االسـتئناف
بناء على أسباب أخرى قاطعة في الدعوى فال مجال هنا للقول بإمكانية الطعن بإعادة المحاكمـة,
ألن الورقة المزورة لم تكن األساس الذي بني عليه الحكم ,كما أنه لو تعلق التزوير بتـاريخ الورقـة
مؤثر في الحكم محل الطعن (.)2
ا
نفسه فال تقبل إعـ ـ ـ ـادة المحاكمة إذا لم يكـ ـن هذا التاريخ

) )1عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص . 205
) )2عبد الحكم فودة  :مرجع سابق -ص , 102أحمد أبو الوفا  :التعليق على نصوص قانون المرافعات – مرجع سابق – ص .622

41

المطلب الثالث
إرا بني الحكم على شهادة قضي بعد صدوره بزورها
نصــت الفق ـرة الثالثــة مــن المــادة ( )223مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري
علـى (  -2إذا كــان الحكــم قــد بنــي علــى شــهادة شــاهد قضـي بعــد صــدوره بأنهــا مــزورة ) ,ويقابلهــا
الفقـرة الثالثــة مــن المــادة ( )232مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة األردنــي والتــي تــنص علـى
( -2إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة) ,ويقابلهـا الفقـرة
الثالثة من المادة ( )253مـن قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة الفلسـطيني والتـي تـنص
على ( -2إذا بني الحكم على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بزورها ) .
يعتبر سببا إلعادة المحاكمة الحالة التي يكون فيها الحكم القضائي بني على شهادة شاهد
قضـ ـ ـي بزورهــا ,حيــث يك ـ ـ ـ ـون الحكـ ـ ـم فــي هــذه الحالـ ـ ـة مبني ـا عل ـى دليــل غي ـ ـر صــحيح ممــا يفس ـ ـ ـد
الحكــم ( ,)1ويمكــن أن يصــلح أن يكــون هــذا الســبب صــورة مــن صــور تأســيس الحكــم علـى شــهادة
مزور ,فإذا كان
ا
مزورة في معناه العام حيث أن الشهادة الزور ال تعدو في حقيقتها أن تكون دليال
الحك ــم القض ــائي مؤسسـ ـا علـ ـى الش ــهادة الت ــي قض ــي بزوره ــا ف ــإن ه ــذا يف ــتح ب ــاب الطع ــن بإع ــادة
المحاكمة للخصم المحكوم عليه (. )2

) )1أحمد السيد صاوي  :الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – مرجع سابق– ص  , 212-213مفلح عواد القضاة :
مرجع سابق– ص . 220
) (2أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض  -مرجع سابق – ص . 3022
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ويشترط لقبول الطعن بإعادة المحاكمة لهرا السبب توافر الشروط اآلتية -:
 -3الشرط األول  :يجب أن يبنى الحكم المطعون فيه على شـهادة شـاهد ,بحيـث يكـون لهـذه
الشــهادة تــأثير عل ـى الحكــم محــل الطعــن ,ول ـوال اقتنــاع المحكمــة بصــحة هــذه الشــهادة مــا
قضــت عل ـى النحــو الــذي قضــت بــه ( ,)1فيجــب أن يكــون الحكــم محــل الطعــن قــد أســس
علـى هــذه الشــهادة ,أمــا إذا اســتند الحكــم إلـى هــذه الشــهادة ضــمن شــهادات أخــرى ,وكــان
من الممكن قيام الحكم على ما تبقى من الشهادات ,بعد اسـتبعاد هـذه الشـهادة التـي ثبـت
زوره ــا ,فـ ـإن زور ه ــذه الش ــهادة ال يقب ــل كس ــبب إلع ــادة المحاكم ــة ف ــي مث ــل ه ــذه الحال ــة
وتقدير ذلك متروك للمحكمة بحسب كل حالة (. )2
 -2الشرط الثاني  :أن يثبت زور الشهادة من خالل حكم قضائي ,سواء من القضاء المدني
أو الجن ــائي ,ويالح ــظ أن المش ــرع يس ــتلزم زور الش ــهادة م ــن خ ــالل حك ــم قض ــائي ,ول ــم
يتحدث هنا عن إقرار الشاهد بـزور الشـهادة كوسـيلة إلثبـات الـزور كمـا فعـل بالنسـبة إلـى
إثبات تزوير الورقة التي يبنـى عليهـا الحكـم ( ,)3ويـرى الـبعض ( )4أن هـذه التفرقـة غيـر
مفهومــة ,فــالفكرة هنــا قيــام الطعــن بالنســبة للســببين واحــدة أال وهــي قيــام الحكــم علـى دليــل
مزور ,وليس الختالف وسيلة إثبات التزوير بالنسبة لكل من الدليلين ,وحيث إن القانون

) )1فاروق يونس أبو الرب  :المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات -مرجع سابق– ص , 513صالح الدين شوشاري  :مرجع
سابق – ص  , 223عباس العبودي  :مرجع سابق  -ص . 236
) )2أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض  -مرجع سابق – ص , 3021-3022
فاروق يونس أبو الرب  :المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات  -مرجع سابق – ص.513
) )3عباس العبودي  :مرجع سابق – ص  , 236صالح الدين شوشاري  :مرجع سابق – ص . 223
مشار لهذا الرأي لدى  /أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض  -مرجع سابق –
ا
))4
ص . 3021
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لــم يــذكر إقـرار الشــاهد بـأن شــهادته زور فــإن مثــل هــذا اإلقـرار ال يصــلح أن يكــون وجهـا
إلعادة المحاكمة .
 -2الشرط الثالث  :يجب أن يثبت زور الشهادة من خالل حكم قضائي ,يصدر بعد صـدور
الحكــم الم ـراد الطعــن فيــه وقبــل تقــديم الطعــن بإعــادة المحاكمــة ,فــال مجــال لقبــول طلــب
إعادة المحاكمة إذا لم يكن هناك حكما يقضي بزور هذه الشهادة التـي بنـي عليهـا الحكـم
قبل رفع طلب إعادة المحاكمة (. )1

المطلب الرابع
إرا حصل الخصم بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد
حال دون تقديمها
نصــت الفق ـرة الرابعــة مــن المــادة ( )223مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري
على (  -2إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فـي الـدعوى كـان خصـمه قـد
ح ــال دون تق ــديمها ) ,ويقابله ــا الفقـ ـرة الرابع ــة م ــن الم ــادة ( )232م ــن ق ــانون أص ــول المحاكم ــات
المدنيــة األردنــي والتــي تــنص علـى ( -2إذا حصــل طالــب اإلعــادة بعــد صــدور الحكــم علـى أوراق
منتجــة فــي الــدعوى كــان خصــمه قــد كتمهــا أو حمــل الزيــر عل ـى كتمهــا أو حــال دون تقــديمها )
ويقابلها الفقرة الرابعة من المادة ( )253من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

) )1حسين تيسير شموط  :إعادة المحاكمة في الشريعة اإلسالمية وقانون أصول المحاكمات األردني -مجلة دراسات – الجامعة
األردنية  -المجلد  -29علوم الشريعة والقانون -ملحق -كانون ثاني2006 -م -محرم3220ه -ص . 363-360
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والتي تنص علـى (-2
).
يجب لتوافر هذا السبب أن تكون الورقة المحجوزة قاطعة في الدعوى ,بمعنى أنه لو كانت
هـذه الورقـة موجــودة فـي الـدعوى قبــل صـدور الحكــم النهـائي لكـان لهــا أثـر علـى هــذا الحكـم ولكــان
حكم المحكمة صدر خالفا لما هو عليه قبل ظهورها ,وبالتالي يجـب البحـث فـي موضـوع الـدعوى
حتى يمكن معرفة القيمة القانونية لهذه الورقة ,أما إذا ظهر أنه ليس لهذه الورقة قيمـة قانونيـة وأن
دعوى طالب إعادة المحاكمة غيـر ناجحـة رغـم وجـود هـذه الورقـة فبنـاء عليـه ال يقبـل طلـب إعـادة
المحاكمــة ( ,)1وعلــى ســبيل المثــال ( إذا صــدر حكــم ضــد ش ـخص معــين يقضــي بــدفع مبلــغ مــن
المال ,وظهرت بعد ذلك ورقة مخالصة لهذا الدين كانت تحت يد خصـمه فـإن هـذا الطلـب (إعـادة
المحاكمة) يقبل).
ويرى البعض ( )2بأن تقديم صاحب الطلـب (إعـادة المحاكمـة) لورقـة كانـت محجـوزة بفعـل
الخصــم يكفــي لقبــول طلــب إعــادة المحاكمــة ,وهــذا مــا ذهبــت إليــه محكمــة الــنقض ب ـرام اهلل حيــث
قضــت ( ويق ــع عل ـى المس ــتدعي ف ــي طلــب إع ــادة المحاكمــة ع ــبء إثب ــات حصــوله ض ــمن الم ــدة
القانونية على السند الذي كـان خصـمه قـد أخف ـ ـاه وكـان لـه تأثيـ ـ ـ ـر فـي الحكـم ويتوجـب التثبـت مـن
ذلــك قبــل قب ـ ـ ـول الدع ـ ـوى شك ـ ـال )( ,)3ومــن ثــم تنظــر المحكمــة فــي الموضــوع لبيــان مــا إذا كانــت
الورقــة قاطعــة فــي الــدعوى أم ال ,فــي حــين يــذهب الـرأي الـراجح فــي الفقــه إلــى أنـه علــى المحكمــة
التي قدم لها طلب إعادة المحاكمة المبنـي علـى حجـز أوراق بمعرفـة الخصـم أن تقـوم بالبحـث فـي
) )1أحمد هندي  :مرجع سابق  -ص  , 202أحمد مليجي  :التعليـق علـى قـانون المرافعـات بـآراء الفقـه والصـيغ القانونيـة وأحكـام الـنقض
 مرجع سابق – ص . 3021) (2عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص .209
( (3نقض مدني رقم 2002/22الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية في رام اهلل – بتاريخ. 2002/2/5
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الموضــوع لتــتمكن مــن تقــدير تــأثير هــذه الورقــة علــى النتيجــة النهائيــة للــدعوى فيمــا لــو وجــدت هــذه
الورقة قبل صدور الحكم النهائي ,وال يكون لمحكمة النقض حق مراقبة هذا التقـدير الصـادر عـن
المحكمة (. )1
ونؤي ــد م ــا ذه ــب إلي ــه الـ ـرأي الـ ـراجح ,حي ــث أن األث ــر المترت ــب عل ــى قب ــول طل ــب إع ــادة
المحاكمــة يكــون فــي اعتبــار الحكــم الصــادر عــن محكمــة الطعــن كــأن لــم يكــن فــي حــدود مــا طلبــه
الخصم الطاعن .
واذا كــان الخصــم حــاج از ألوراق ,وكانــت هــذه األوراق مطعون ـا فيهــا بــالتزوير فيجــب لكــي
تعتبــر أساســا لطلــب إعــادة المحاكمــة أن يــتم البــت فــي مــدى صــحتها قبــل النظــر فــي طلــب إعــادة
المحاكم ــة ,ومث ــال ذل ــك إذا رف ــع ش ــخص طل ــب إع ــادة المحاكم ــة بن ــاء علـ ـى حص ــوله عل ــى أوراق
محجوزة بفعل الخصم ,فدفع المدعى عليه أن األوراق مزورة ,وجب الفصل فـي التزويـر قبـل نظـر
الفصل في الطلب ,حتى ال نكون أمـام تكـرار الـدعاوى وتنـاقض األحكـام ,حيـث إنـه لـو فصـل فـي
طلب إعادة المحاكمة وبعد ذلك قضى بأن الورقة مزورة توجب حينئذ إلزاء الحكم الذي صدر في
طلب إعادة المحاكمة (. )2
ويجــب أن تكــون األوراق محجــوزة بفعــل الخصــم ,أمــا إذا كانــت محجــوزة بمعرفــة غي ـره فــال
يقبــل الطلــب إال إذا كــان الخصــم ش ـريكا مــع الزيــر ومتواطئ ـا معــه ,ويجــب أن يثبــت هــذا التواطــؤ
والمعرفة من خالل من يدعي ذلك (. )3
) )1عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :مرجع سابق – ص . 900-566
) )2عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص . 202-209
) )3عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص  , 101نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر – مرجع سابق –
ص 222وما بعدها  ,أحمد أبو الوفا  :المرافعات المدنية والتجارية – مرجع سابق – ص  , 620مفلح القضاة  :مرجع سابق – ص
. 223
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كمــا أن عــدم تقــديم الخصــم الــذي ربــح دعـواه ألوراق مهمــة كانــت فــي حيازتــه ال يعتبــر ســببا
لطلب إعادة المحاكمة ,حيث إن الشخص غيـر مكلـف بتقـديم مسـتند ضـد مصـلحته ( ,)1ويشـترط
الــبعض ( )2أن يكــون حجــز الورقــة قــد حــدث بزــش مــن الخصــم رغبــة فــي جعــل الخصــم يخســر
دعواه ,فإذا حدث وأن حجزت أوراق بزير غش فال سبيل هنا لطلب إعادة المحاكمة .
ويعتــرض آخــرون ( )3علــى الـرأي الســابق مبــررين أن القــانون لـم يميــز بــين نــوع وآخــر مــن
الحجــوزات ,وأنــه لــم يوجــد فــرق بــين الزــش وحجــز األوراق باعتبارهمــا مــن أســباب إعــادة المحاكمــة
وكــل ســبب مســتقل عــن اآلخــر ,حيــث أوجــد المشــرع كــل ســبب مســتقل عــن اآلخــر فتقري ـره بســبب
حجز األوراق يعتبر دليال يقصد به غير ما قصد بإيجاده سبب الزش .
ونحن نؤيد الرأي األخير حيـث إن الفكـرة هنـا هـي وجـود أوراق تحـت يـد الخصـم مـؤثرة فـي
الدعوى سواء أكان الخصم قد أخفاها بزش أم بحسن نية .
ويجـب علـى الخصـم أن يثبــت أنـه اسـتحال عليــه أثنـاء سـير المحاكمــة وقبـل صـدور الحكــم
تقديم هذه األوراق ,أما إذا كانت الورقة القاطعة في الدعوى موجودة في ملف الخصـم الـذي خسـر
دعواه وكان جاهال لوجودها فال يحق له االدعاء بإخفائها عنه ,وتقديم طلب إعادة المحاكمة بنـاء
علـى هــذه األوراق ,وال يقبــل الطلــب إذا كانــت األوراق محجــوزة بمعرفــة الخصــم كمــا لــو كانــت هــذه
األوراق مودعة لدى جهة إدارية تحـت طلـب الخصـوم ,أو بإمكـان المتقـدم بالطلـب الحصـول علـى
نســخة منهــا( , )4وهــذا م ــا أكدتــه محكمــة التميي ــز األردنيــة حي ـث قض ــت ( إذا كــان المس ـتند م ــن
) )1نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر – مرجع سابق – ص . 229
مشار لهذا الرأي لدى  /عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص  , 101أحمد أبو الوفا  :التعليق على نصوص قانون المرافعات –
ا
))2
مرجع سابق – . 622
) )3عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق –  , 201-202عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص . 101
) )4عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص . 201
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الوثائق الرسمية كحجة حصر اإلرث مثال  ,وكان طالب اإلعادة يستطيع االطالع عليها واطـالع
المحكمـة عليهــا أو تقــديم صــورة عنهـا لوجــود أصــلها فــي الســجالت الرسـمية  ,فــال يقبــل منــه طلــب
محجوز بفعل خصمه ) (. )1
ا
إعادة المحاكمة بسبب أنه كان يجهل وجود المستند الذي لم يكن
ويجب أن يكون هذا الحجز لألوراق ماديا ,فمجرد اإلخطار وعدم ذكـر الورقـة القاطعـة فـي
ـز بــالمعنى القــانوني ,وانمــا قــد يصــلح ألن يكـ ـ ـون غشــا ,أمــا فــي حالــة وجــود
الــدعوى ال يعتبــر حجـ ا
مخالصة عن دين وجدت بعد الحكم بالدين ,فإذا كانت هذه المخالصـة محجـوزة بفعـل الخصـم فـال
شك أنها تجيز للخصم طلب إعادة المحاكمة (. )2
وفي حالة فقد األوراق من قبل الخصم ومن ثم عثوره عليها بعد الحكم ,فنحن نـرى حرمـان
الخصم من اللجوء إلـى إعـادة المحاكمـة إذا كـان فقـده لـألوراق كـان بنـاء علـى خطـأه وتقصـيره فـي
المحافظة عليها ,ولكن يجب أن يمنح الحق بإعادة المحاكمـة إذا كـان فقـده لـألوراق بفعـل الخصـم
أو بسببه .
بناء على ما تقدم فإنه يجب توافر الشروط اآلتية لقبول طلاب إعاادة المحاكماة المبناي
ً
على حصول الخصم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها :
الشرط األول  :يجب أن تكـون األوراق التـي حصـل عليهـا الخصـم قاطعـة فـي الـدعوى ,بحيـث لـو
كانت قدمت أثناء سير المحاكمة لتزير حتما رأي المحكمة فيما قضت به ,أي لكانت غيرت وجـه
الحكم في الدعوى لمصلحة المتقدم بطلب إعادة المحاكمة ,كالمخالصة عن دين مثال ,ويجـب أن
نالحظ أنه ال يكفى أي مستند إذا لم يكـن ورقـه مكتوبـة ,ولـذلك فإنـه ال يكفـي وجـود شـريط مسـجل

) )1القرار رقم  - 65/3535س .3662
) )2عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص . 201
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أو مص ــور ,أو إقـ ـرار ش ــفهي غي ــر قض ــائي ,وتق ــدير أث ــر األوراق مم ــا ي ــدخل ف ــي س ــلطة محكم ــة
الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائزة (. )1
الشاارط الثاااني  :يجــب أن تكــون األوراق قــد حجــزت أثنــاء نظــر الــدعوى بفعــل مــن الخصــم اآلخــر
حجز ماديا بمعرفته ,فمجرد السكوت عن اإلشارة إليها أو حجزهـا بمعرفـة
ا
ويتعين أن يكون الحجز
شخص آخر خارج عن الخصومة بزيـر تواطـؤ مـع المحكـوم لـه ال يجيـز إعـادة المحاكمـة  ,كـذلك
ال تقبل إعادة المحاكمـة إذا حجـزت األوراق مـن قبـل خصـم فـي الـدعوى ال شـأن لـه بمـا قضـى بـه
الحكم محـل الطعـن ,فيجـب أن يثبـت أنـه اسـتحال علـى الخصـم المحكـوم عليـه االسـتفادة مـن هـذه
األوراق أثنــاء نظــر الــدعوى ,إذا يجــب أن يكــون المحكــوم لــه فــي الحكــم الم ـراد الطعــن علي ـه قــد
احتجز الورقة أو حال دون تقديمها في الخصومة (. )2
ويثار التساول هنا في حالة تعدد المدعين وتواطو أحد المدعين مع الخصم واخفائه األوراق؟
فــي هــذه الحالــة يحــق لبــاقي المــدعين اللجــوء إل ـى إعــادة المحاكمــة ,لــيس فقــط بنــاء عل ـى
تواطــؤ أحــد المــدعين مــع المــدعى عليــه إلخفــاء أوراق مهمــة فــي الــدعوى ,وانمــا أيض ـا بنــاء عل ـى
الزش الناتج عن تواطؤ أحد المدعين مع المدعى عليه .
الشارط الثالاث  :يجـب أن ال يكـون الطـاعن علـى علـم بوجـود هـذه األوراق تحـت يـد الخصـم ,فــإذا
كان عالما بوجودها تحت يد الخصم ولم يطالبه بتقديمها فال يقبل طلب إعادة المحاكمة (. )3
الشرط الرابع  :أن يحصل الطـاعن علـى األوراق بعـد صـدور الحكـم المطعـون فيـه ,بحيـث تصـبح
األوراق تحــت يــد الطــاعن وقــت تقــديم طلــب إعــادة المحاكمــة ,فينبزــي أن تظهــر هــذه األوراق بعــد
) (1أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض  -مرجع سابق – ص . 3026-3021
) )2عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص . 101
) )3أحمد مليجي :محاضرات في قانون المرافعات المدنية والتجارية – دون دار نشر –  – 2003ص , 262حسين تيسير شموط :
مرجع سابق – . 363
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صــدور الحكــم ,وال يعنــي ظهــور األوراق حصــول الطــاعن عليهــا مادي ـا ,بــل يكفــي أن تكشــف لــه
بحيث يمكنه االطالع عليها (. )1
وبــالنظر فــي الق ـوانين محــل المقارنــة نجــد أن كــال مــن قــانون أصــول المحاكمــات األردنــي
وق ــانون أص ــول المحاكم ــات الفلس ــطيني يختلف ــا ع ــن ق ــانون المرافع ــات المص ــري ب ــالنص علـ ـى أن
الخصم في الدعوى قد حمل الزير على إخفائها أو عدم تقديمها ,ونحن ال نرى أن ذلك يؤدي إلى
اخــتالف فــي الحكــم ,حيــث أن قــانون المرافعــات المصــري بنصــه عل ـى أن يكــون الخصــم قــد حــال
دون تقديم الدليل ,يدخل فيها حمل الخصم للزير على إخفاء أو منع الخصم للزير مـن تقـديم هـذا
الدليل ,فبمجرد إثبات أن الخصم بفعله أو بفعـل الزيـر المبنـي علـى إرادتـه ومعرفتـه قـام بإخفـاء أو
منع تقديم هذا الدليل يكون سببا لقبول الطعن بإعادة المحاكمة .

المطلب الخامس
إرا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا
نصـ ــت الفق ـ ـرة الخامسـ ــة مـ ــن المـ ــادة ( )223مـ ــن قـ ــانون المرافعـ ــات المدنيـ ــة والتجاريـ ــة
المصــري علـى (  -5إذا قضــى الحكــم بشــيء لــم يطلبــه الخصــوم أو بــأكثر ممــا طلبــوه ) ,ويقابلهــا
الفقرة الخامسة من المادة ( )232من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني والتـي تـنص علـى
( -5إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه) ,ويقابلهـا الفقـرة الخامسـة مـن
المادة ( )253من قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة الفلسـطيني والتـي تـنص علـى (-5
).
) )1أحمد مليجي  :محاضرات في قانون المرافعات  -مرجع سابق –  , 262عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص . 101
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تحتوي صحيفة الدعوى على طلبات الخصوم مع تأكيد الخصوم على هـذه الطلبـات طـوال
فترة المحاكمة ,باإلضافة إلى ما يمكن أن يقدم من طلبات معدلة يتم إعالنها للخصم اآلخر أثناء
سير الدعوى أو طلبات يتم ذكرها خالل المواجهة ويحصل النقاش فيها .
ويتحقــق هــذا الســبب عنــدما تقضــي المحكمــة بشــيء لــم يطالــب بــه الخصـوم ( ,)1أو تقضــي
المحكم ــة بم ــا يزي ــد ع ــن طلب ــاتهم ( ,)2الـ ـواردة ف ــي ص ــحيفة ال ــدعوى أو االس ــتئناف أو الطلب ــات
الختامية  ,فـالمعروف فقهـا وقانونـا التـزام المحكمـة فـي حكمهـا حـدود الطلبـات المقدمـة لهـا ,بحيـث
يمتنع عليها الحكم بما لم يطلب منها ,فإذا قضت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم جاز الطعن في
حكمها بإعادة المحاكمة (. )3
ويثير هذا السبب من أسباب إعادة المحاكمة صعوبة ,حيث يصـلح ألن يكـون سـببا للطعـن
فــي الحكــم بــالنقض ,ألن قضــاء المحكمــة بمــا لــم يطلبــه الخصــوم يعتبــر مخالف ـة للقــانون ,تكــون
صالحة كسبب للطعن فيه بالنقض ,غير أنه يجب التفرقة هنا بين وضعين (: )4
) )1وتعتبر المحكمة قضت بشيء لم يطلبه الخصوم في الحاالت اآلتية ( -3إذا طلب شخص الحكم له بملكية شيء فقضت له
المحكمة بثمن هذا الشيء  -2,إذا رفعت الدعوى على مأمور التفليسة أو وصى أو قيم أو وارث فقضت عليه المحكمة بصفته
الشخصية -2,إذا قضي لشخص بتعويض لم يطلبه  -2 ,إذا طلب شخص حق ارتفاق أو انتفاع أو استعمال فقضى له بالملكية -5
إذا طلب شخص طلبات أصليه وهي تأييد الحكم االبتدائي وطلبات احتياطيه وهي الحكم له بمبلغ إذا لم يتأيد الحكم فقضت له المحكمة
بطلباته األصلية واالحتياطية  -9,إذا قضي بالنفاذ المعجل بزير طلب من المدعي  ,وفي األحوال التي ال يقضى فيها بالنفاذ بزير
طلب) .
) )2وتعتبر المحكمة قضت بما يزيد عن ما طلبه الخصوم في الحاالت اآلتية (  -3إذا طلب شخص الحكم له بدين فقضت له أيضا
بالفوائد  -2إذا استأنف شخص حكما بالنسبة لطلب من طلباته فعدلته محكمة االستئناف إلى أكثر من ذلك  -2إذا قضي لشخص بكل
الدين مع أنه لم يطالب سوى بجزء منه  -2إذا أنكرت المحكمة على أحد الخصوم صفة معترف له بها من خصمه ).
) )3عباس العبودي  :مرجع سابق – ص . 223
) )4أحمد السيد صاوي  :الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل – مرجع سابق – ص  , 3329-3325معوض
عبد التواب  :مرجع سابق – ص  31وما بعدها .
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الوضع األول  :وهو أن تقضي المحكمة بمـا لـم يطلـب منهـا عامـدة مدركـة حقيقـة مـا قـدم لهـا مـن
طلبــات ,وفــي هــذه الحالــة يكــون ســبيل الطعــن فــي الحكــم هــو الــنقض ,ألنــه ال يوجــد جــدوى مــن
الرجوع إلى نفس المحكمة عن طريق إعادة المحاكمة .
الوضااع الثاااني  :أن تقــوم المحكمــة بــالحكم بمــا لــم يطلبــه الخصــوم ,أو بــأكثر مــن طلبــاتهم ,وذلــك
دون قصـد مـن المحكمـة فـي هــذا التجـاوز ,وانمـا كـان قضـاؤها بمــا يجـاوز طلبـات الخصـوم نتيجــة
لعــدم إدراك المحكمــة نطــاق الــدعوى وطلبــات الخصــوم ,وفــي هــذه الحالــة يكــون ســبيل الطعــن فــي
قرار المحكمة من خالل إعادة المحاكمة ,ألنه يكفي هنا تنبيه المحكمـة للسـهو غيـر المتعمـد منهـا
لكي تبادر إلى إصالحه متى تبين لها أسباب ذلك .
وقد قضت محكمة النقض المصرية بوجوب سلوك سبيل الطعن على الحكـم بطريـق إعـادة
المحاكمة دون طريق النقض ,إذا كان قد قضي بكامل المبلغ الذي قضى به حكم أول درجة دون
أن يتنبه إلى موافقة المحكوم له على خصم المبلغ منه ودون أن يشير إلى ذلك في أسبابه(. )1
وال يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم إذا حكمت المحكمة في حكمها بأمر يتعلق بالنظـام
العام ,ألن األمور المتعلقة بالنظام العام تعتبـر مطروحـة علـى المحكمـة ولـو لـم يطرحهـا الخصـوم
على المحكمة بطلب أو بدفع ,كما ال يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم يجيز الطعن في حكمها
أن تحكم المحكمة بأمر يدخل في سلطتها بمقتضى القانون كـالحكم بـإجراء مـن إجـراءات التحقيـق
أو الحك ـ ــم م ـ ــن تلق ـ ـ ـ ـاء نفس ـ ــها إذا قض ـ ـ ـ ـ ـ ـت بع ـ ــدم اختصاص ـ ــها بإحال ـ ــة الدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى إل ـ ــى المحكم ـ ــة
المختص ـ ـ ـة (.)2

) )1نقض مدني مصري  -طعن رقم  22 - 295ق  -بتاريخ .3622/2/33
) )2أحمد هندي  :مرجع سابق – ص  , 711أحمد أبو الوفا  :المرافعات المدنية والتجارية – مرجع سابق – ص . 933-932
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وفــي حالــة تنــازل الخصــم عــن طلباتــه فــي مواجهــة خصــمه ولــم يقبــل خصــمه هــذا التنــازل
وقضت المحكمة بما تم التنازل عنه فال سـبيل هنـا للقـول بإعـادة المحاكمـة ,حيـث أن العبـرة دائمـا
بالطلبــات الختاميــة للخصــوم حيــث يجــوز للخصــوم تعــديل الطلبــات والتنــازل عنهــا فــي أي مرحلــة
كانــت عليهــا الــدعوى قبــل إقفــال بــاب المرافعــة ,فــإذا رفــع شــخص دعــوى مطالبــا بمبلــغ معــين مــن
ـر واتضــح بــأن المبلــغ المطلــوب دفعــه يزيــد ع ـن المبلــغ المحــدد فــي
المــال ,وعينــت المحكمــة خبيـ ا
صــحيفة ال ــدعوى ,ف ــال يعتب ــر ذلــك قض ــاء بم ــا ل ــم يطلب ــه الخصــوم أو ب ــأكثر مم ــا طلب ــوه إذا ك ــان
المدعي طالب باعتماد تقرير الخبير فقضت المحكمـة بـأكثر ممـا طلبـه الخصـم ,الـذي قـام الخبيـر
بتحديده ( ,)1وال يقبل هنا أيضا طلب إعادة المحاكمة إذا كان الطلـب الـذي قضـى بـه قـد ورد فـي
أصــل إعــالن الطلبــات الختاميــة للخصــم ولــم تحتـ رـو الصــورة المعلنــة للخصــم ولــم تــرد فــي وقــائع
الدعوى ولو أن المدعي طعن بعدم صحة هذه الوقائع ولكن قضي بصحتها (. )2
وال يقبل أيضا طلب إعادة المحاكمة إذا قضت المحكمـة بشـيء لـم يطلبـه الخصـوم ولكنـه
يدخل ضمنا في طلباتهم حسب العرف أو االتفاق أو نص القانون ( ,)3كأن يطلـب أحـد الخصـوم
التنفيــذ العينــي ووجــدت المحكمــة أن التنفيــذ العينــي فيــه إرهــاق للخصــم اآلخــر فحكمــت بــالتعويض
بــدال مــن التنفيــذ العينــي ,ف ـإن هــذا القضــاء ال يعــد قضــاء بشــيء لــم يطلبــه الخصــوم إذ أن طلــب
التنفيذ العيني يتضمن طلب التعويض إذا تعذر التنفيذ  ,كما ال يعتبر ما يدخل ضمنا فـي الطلـب
المطروح قضاء بما لم يطلب الخصوم ,كما لو قضت المحكمة فـي دعـوى مرفوعـة بطلـب تصـفية

) )1محمود محمد الكيالني  :مرجع سابق – ص . 292-299
) )2عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص . 230
) )3مصطفى عياد  :مرجع سابق – ص  , 252-252عبد اهلل الف ار  :مرجع سابق – ص . 521
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الشركة بحل الشركة وتصفيتها ال يعتبر قضاء بما لم يطلب الخصوم ألن تصفية الشركة يقتضـي
حلها (. )1
إذا الطلــب الــذي يقــدم للمحكمــة هــو الــذي يحــدد النـزاع المطــروح علـى المحكمــة ,وهــو الــذي
يجب الرجوع إليه لمعرفـة إن كـان القاضـي قـد حكـم فيمـا طلبـه الخصـوم أم جـاوزه أم أهمـل بعضـه
والمعتبر هو التزام المحكمة في طلبات الخصـوم ,والعبـرة بـالتكييف الصـحيح للطلبـات ,كمـا العبـرة
أيضا هي بالطلب الجازم والطلبات الختامية (. )2

المطلب السادس
مناقضا بعضه البعض
إرا كان منطوق الحكم
ً
نصت الفقرة السادسة من المادة ( )223مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة المصـري
علـى (  -9إذا كــان منطــوق الحكــم مناقضــا بعضــه لــبعض ) ,ويقابلهــا الفقـرة السادســة مــن المــادة
( )232من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني والتي تـنص علـى (-9
) ,ويقابلهـا الفقـرة السادسـة مـن المـادة ( )253مـن قـانون أصـول
المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني والتــي تــنص علـى ( -9إذا كــان منطــوق الحكــم مناقضـا
بعضه لبعض) .

) )1عبــد الحميــد الش ـواربي  :مرجــع ســابق – ص  , 233أحمــد مليجــي  :التعليــق علــى قــانون المرافعــات بــآراء الفقــه والصــيغ القانونيــة
وأحكام النقض – مرجع سابق – ص .3050
) )2أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض  -مرجع سابق – ص . 3052
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يقصــد هنــا ف ــي هــذا الســبب أن يك ــون التنــاقض حاص ــال فــي منطــوق الحك ــم نفســه ,ول ــيس
التن ـ ـاقض الـ ـوارد ف ــي أسب ـ ـ ـ ـ ـ ـاب الحك ــم ,فيج ــب أن يك ـ ـ ـ ـون هنال ــك تن ــاقض يستحي ـ ـ ـل التوفي ــق ب ــين
أجـ ـ ـ ـزائه ( ,)1كالحكم برفض دعـوى الملكيـة والقضـاء فـي نفـس الوقـت بـالتعويض عـن الملكيـة ,أو
الحكم بإلزام المدعى عليه بالدين والقضاء في نفس الوقت ببراءة ذمة المدعى عليـه ,فحيـث نكـون
أمــام تنــاقض فــي أج ـزاء منطــوق الحكــم بحيــث ال تســتقيم مع ـا نكــون أمــام هــذا الســبب مــن أســباب
إعادة المحاكمة (. )2
أمـا التنـاقض الحـادث بـين بعـض أسـباب الحكـم والـبعض اآلخـر فـال يعتـد بـه ,وان كـان هـذا
التناقض قد يؤدي إلـى اعتبـار أن الحكـم خاليـا مـن األسـباب التـي تبـرره ويعتبـر بـاطال ويكـون فـي
هذه الحالة من الجائز أن يطعن في هذا الحكم بالنقض (. )3
وال يعت ــد أيضـ ـا ف ــي التن ــاقض الح ــادث ب ــين المنط ــوق واألس ــباب ,ويعتب ــر ذل ــك عيبـ ـا ف ــي
التســبيب مــبطال للحكــم ممــا يجيــز الطعــن فيــه بــالنقض ,وال يقصــد أيض ـا بالتنــاقض الحــادث بــين
حكمين حائز كل منهما لقوة الشيء المقضي فيه ,وان جاز هنا الطعـن بـالنقض ,لـذلك فالمقصـود
هنــا التنــاقض بــين أجـ ـ ـ ـ ـ ازء منطـ ـ ـ ـ ـ ـوق الحكــم بعض ـ ـ ـه لــبعض فقــط ,بحيــث يصبـ ـ ـ ـح تنفي ـ ـ ـ ـذ الحكــم
مستحيال (.)4

) )1فتحي والي  :مرجع سابق – ص  , 295محمد كمال أبو الخير  :مرجع سابق – ص  292وما بعدها  ,عبد اهلل الف ار  :مرجع
سابق – ص  , 520ناظم عويضة  :شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية – دون دار نشر – دون سنة نشر – ص -362
. 362
) )2أحمد هندي :مرجع سابق – ص . 232
) )3أحمد السيد صاوي  :الوسيط في شرح قانون المرافعات – مرجع سابق – ص . 212
) )4أحمد أبو الوفا  :التعليق على نصوص قانون المرافعات – مرجع سابق – ص  , 622-629محمود محمـد الكيالنـي  :مرجـع سـابق
– ص . 292
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المطلب السابع
صحيحا في
تمثيي
ممثي
ً
إرا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ً
ً
الدعوى ورلك فيما عدا حالة النيابة االتفاقية
تفتــرض هــذه الحالــة أن المحكــوم عليــه شــخص اعتبــاري لــم يمثلــه مــن لــه ســلطة تمثيلــه
قانونا ,أو شخص طبيعي لم يصح تمثيله في الخصومة ,كصدور حكم ضد قاصر دون أن يمثله
وصيه أو وليه الذي له سلطة تمثيله ,أو صدور حكـم ضـد الورثـة دون أن يمـثلهم مصـفي التركـة,
فهذه الحالة تشمل كافة حاالت النيابة القانونية ( كالولي ,ممثل الشخص االعتبـاري ) ,والقضـائية
(كالحارس القضائي والسنديك ومصـفي التركـة ) ,دون النيابـة االتفاقيـة ( كالمحـامي مـثال ) ,علـى
أنهــا تقتصــر علــى حالــة عــدم التمثيــل وعــدم صــحة التمثيــل ,وال تمتــد إلـى عــدم التمثيــل الجــدي أو
عدم الدفاع الجدي ,فمتى تم تمثيل الشخص تمثيال صحيحا في الدعوى ,فـال يجـوز لـه أن يطعـن
بإعـادة المحاكمــة إذا قصــر ممثلــه فــي الــدفاع عنــه ,فلــيس للقاصــر أن يطعــن بإعــادة المحاكمــة إذا
أهمل الوصي في دفاعه عنه (. )1
فلكي تقوم المحكمة بالفصل في الدعوى يجب أن يتم كـل ذلـك أمـام أطـراف الـدعوى أو مـن
يمثلهم ,ففـي حالـة صـدور حكـم قضـائي ضـد شـخص دون أن يكـون ممـثال ,أو كـان ممـثال تمثـيال
عن طريق شخص ليست لـه صـفة تمثيلـه قانونـا ,فإنـه يكـون مبنيـا علـى غلـط فـي تمثيـل الخصـوم
ـر ألن عـدم تمثيـل الخصـم فـي الخصـومة علـى وجـه
مما يفتح الباب للطعـن بإعـادة المحاكمـة ,نظ ا

) )1أحمــد فــودة  :مرجــع ســابق – ص  , 130أحمــد هنــدي  :مرجــع ســابق – ص  , 232عبــد الحميــد الشــواربي  :مرجــع ســابق – ص
. 232

56

صحيح يؤدي إلى بطالن إجراءاتها بما في ذلك الحكم الصادر فيها ,أما إذا تم التمثيل على وجـه
صحيح فال يعيب الحكم إهمال الممثل في الحضور أو الدفاع عن مصلحة صاحب الشأن(. )1
وال تمتد هـذه الحالـة إلـى التمثيـل اإلتفـاقي ,فـال يجـوز الطعـن بإعـادة المحاكمـة بسـبب عـدم
صــحة الوكالــة فــي حالــة اتخ ـاذ إج ـراءات الخصــومة فــي مواجهــة ممثــل اتفــاقي للخصــم ( محــامي
مثال) ,وان كان هذا يؤدي إلى بطالن الحكم مما يجـوز معـه التمسـك بطـرق الطعـن األخـرى التـي
يسمح بها القانون لهذا الزرض ومنها الطعن بالنقض (. )2
وبــالنظر فــي الق ـوانين محــل المقارنــة نجــد أن كــال مــن قــانون المرافعــات المصــري وقــانون
أصــول المحاكمــات األردنــي قــد نصــا عل ـى هــذه الحالــة ضــمن أســباب الطعــن بإعــادة المحاكمــة,
وذلــك عل ـى عكــس قــانون أصــول المحاكمــات الفلســطيني الــذي لــم يــنص عل ـى هــذه الحالــة ضــمن
أسباب الطعن بإعادة المحاكمة ,بينما نـص فـي المـادة ( )26منـه علـى ( يجـب أن يكـون كـل مـن
طرفـي الخصـومة متمتعـا باألهليــة القانونيـة التـي تتعلــق بهـا الـدعوى واال وجــب أن ينـوب عنـه مــن
يمثله قانونا ,فإن لم يكن له ممثل قانوني تعين المحكمة المختصة من يمثله) .
وبالتالي فإن قـانون أصـول المحاكمـات الفلسـطيني اشـترط أن يكـون كـ عل مـن طرفـي الـدعوى
متمتعـا بأهليــة التقاضــي ,وان لــم يكــن متمتعـا بهــذه األهليــة أوجــب أن ينــوب عنــه مــن يمثلــه قانونـا
وفي حالة عدم تمثيلـه أو حـدوث خطـأ فـي عمليـة التمثيـل ,فـإن ذلـك يعتبـر مخالفـة قانونيـة توجـب
الطعــن ف ـي الحكــم الصــادر فــي الــدعوى بــالنقض ,وذلــك وفق ـا للمــادة ( )225مــن قــانون أصــول
المحاكمــات الفلس ــطيني والت ــي ت ــنص علـ ـى ( للخص ــوم حــق الطع ــن بطري ــق ال ــنقض ف ــي األحك ــام

) )1عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص  , 231-232أحمد هندي  :مرجع سابق – ص ,. 232
) )2عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص  , 231أحمد هندي  :مرجع سابق – ص.29
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النهائيــة الصــادرة مــن محــاكم االســتئناف إذا كــان الطعــن مبنيــا علــى مخالفــة للقــانون أو خطــأ فــي
تطبيقه أو في تأويله ) .
ونحن نرى أنه ليس هنالك حاجة للنص على مثل هذه الحالة في قانون أصـول المحاكمـات
الفلسـ ـطيني ,حي ــث إن الطع ــن ب ــالنقض يزط ــي مث ــل ه ــذه الحال ــة وفقـ ـا لنص ــوص القانـ ـ ـ ـون س ــابقة
الذكـ ـر.

المطلب الثامن

إرا كان الحكم حجة على شخص دون أن يكون قد أدخل أو تدخل في الخصومة
نــص قــانون المرافعــات المصــري فــي الفق ـرة الثامنــة مــن المــادة ( )223علـى ( لمــن يعتبــر
الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان
يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم ) .
تتمثل هـذه الحالـة فـي صـدور حكـم قضـائي يكـون حجـة علـى المحكـوم عليـه ولـم يكـن هـذا
الشخص قد أدخل أو تدخل في الدعوى ,بشـرط أن يقـوم بإثبـات الزـش والتواطـؤ واإلهمـال الجسـيم
الصادر عـن ممثلـه ,حيـث إنـه يعتبـر هنـا ممـثال فـي الـدعوى وان لـم يكـن قـد أدخـل أو تـدخل فيهـا
ـاهر فــي الــدعوى فهــو ممثــل مــن قبــل غي ـره ,كحال ـة الــدائن الــذي يعتبــر ممــثال فــي
وان لــم يكــن ظـ ا
الدعوى بمدينه فيجوز له أن يطعن في الحكم (. )1

) )1أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض  -مرجع سابق – ص . 3059
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ولتحقق هرا السبب من أسباب إعادة المحاكمة يجب توافر الشروط اآلتية (-: )1
الشااارط األول  :أن ال يكــون طالــب إعــادة المحاكمــة طرف ـا فــي الــدعوى التــي صــدر فيهــا
الحك ــم ,س ـ ـواء كـ ــان طرف ـ ـا أصـ ــليا أو متـ ــدخال إنض ــماميا أو إختصـ ــاميا ,ف ــال يك ــون طل ــب إعـ ــادة
المحاكمــة مقب ـوال مــن مــدعى عليــه متزيــب عــن جلســات المحاكمــة ,أو ممــن تــدخل فــي الخصــومة
إختصـاميا أو إنضـماميا ,وال يجـوز الطعـن بإعـادة المحاكمـة ممـن أدخـل فـي الخصـومة بنـاء علـى
طلــب أحــد أط ـراف الخصــومة ,أو بنــاء عل ـى ق ـرار مــن المحكمــة ,وال يقبــل الطعــن ممــن ال يس ـري
عليه الحكم الصادر في الخصومة ,ويكتفي هنا بالدفع بانتفاء حجية الحكم في مواجهته .
الشرط الثاني  :يجب أن تمتد حجيـة الحكـم إلـى المتقـدم بطلـب إعـادة المحاكمـة ,أو يكـون
للحكم انعكاس على المركز القانوني لصاحب الطلب ,ومثال ذلك حالة وارث المحكوم عليه .
الشرط الثالث  :يجب أن يكون هنالك ضرر قد لحق بالمتقدم بطلب إعادة المحاكمة جـراء
الحكــم الصــادر فــي الخصــومة ,ولــذلك فــإذا حصــل دائــن علـى حكــم ضــد مدينــه فلــيس لــدائن آخــر
التقدم بطلب إعادة المحاكمة إذا كان للمدين أموال كافيه للوفاء بجميع حقوق دائنيه .
الشاارط الرابااع  :يجــب إثبــات قيــام الزــش أو التواطــؤ أو اإلهمــال الجســيم مــن قبــل مــن امتــد
من ــه حجي ــة الحك ــم إل ــى المتق ــدم بطل ــب إع ــادة المحاكم ــة ,ويس ــتوي هن ــا ص ــدور الز ــش م ــن ممث ــل
ار بالطـاعن ,بـل إنـه يكفـي إثبـات
الطاعن أو أن يكون هناك تواطؤ بينه وبين الخصم اآلخر إضر ا
الطــاعن أن هــذا الممثــل قــد أهمــل فــي الــدفاع عــن حقــه إهمــاال جســيما ,وتقــدير ت ـوافر الزــش أو
التواطؤ أو اإلهمال الجسيم مسألة موضوعية ال تخضع لرقابة محكمة الـنقض ,فيجـب إثبـات قيـام
رابطة سببية بين الزش أو التواطؤ أو اإلهمال الجسيم ومضمون الحكم ,أي أن يكـون هـو السـبب
) )1عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص  , 236-231أحمد مليجي  :التعليق على قـانون المرافعـات بـآراء الفقـه والصـيغ القانونيـة
وأحكام النقض  -مرجع سابق – ص .3051 -3052
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فــي صــدور الحكــم علــى النحــو الــذي صــدر عليــه ,ومــن ثــم يجــب أن يثبــت المتقــدم بطلــب إعــادة
المحاكم ــة غ ــش م ــن ك ــان يمثل ــه أو تواطئ ــه أو إهمال ــه الجس ــيم ,ومث ــال الز ــش أن يخف ــي الخص ــم
مســتندات هامــه فــي الــدعوى ,ومثــال اإلهمــال الجســيم أن يهمــل فــي متابعــة إج ـراءات الخصــومة
فيحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها .
صادر بعد نشوء العالقة القانونية بين
ا
الشرط الخامس  :يجب أن يكون الحكم محل الطعن
المتقدم بطلب إعادة المحاكمة والمحكوم عليه .
هذا ولم ينص قانون أصول المحاكمات الفلسطيني على مثل هذا السبب ضمن أسباب
الطعن بإعادة المحاكمة ,ولكنه ذكر هذه الحالة ضمن حاالت اعتراض الزير ,حيث نصت
المادة ( )222فقرة ( )3على ( -3لكل شخص لم يكن خصما وال ممثال وال متدخال في دعوى
صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الزير ,ويستثنى من ذلك
أحكام محكمة النقض ) ,وكذلك كان موقف المشرع األردني حيث ذكر هذه الحالة ضمن حاالت
اعتراض الزير ,حيث نصت المادة ( )209الفقرة ( )3على ( -3لكل شخص لم يكن خصما وال
ممثال وال متدخال في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم
اعتراض الزير) .

61

المطلب التاسع
صدور حكمان متناقضان بين الخصوم
نص قانون أصول المحاكمات األردني على حالة أخرى من حاالت إعادة المحاكمة وهي
الفقرة الثامنة من المادة ( )232تتمثل في -:
 إرا صدر بين الخصوم أنفسهم وبرات الصفة والموضوع حكمان متناقضان :يحــدث أن يصــدر بــين الخصــوم أنفســهم وبــذات الصــفة والموضــوع حكمــان متناقضــان,
وفي هذه الحالة أعطى المشرع األردني للخصوم الحق فـي الطعـن بإعـادة المحاكمـة ,حيـث يجـوز
للخصم الطعن في كال الحكمين متى اكتسبا الدرجة القطعية (. )1
ويشترط أن يكون الحكمان متناقضـين بشـكل ال يمكـن التوفيـق بينهمـا ,وتجـدر اإلشـارة هنـا
إلـى أن الفقـرة (ه) مـن المـادة ( )33مـن قـانون تشـكيل المحـاكم النظاميـة رقـم ( )32لســنة 2003
األردني تنص على ( ه -عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص
محكمــة التمييــز بتقريــر أي الحكمــين واجــب التنفيــذ مــا لــم يكــن أحــد الحكمــين قــد تــم تنفيــذه) ,وهــذا
الــنص ينــاقض الفق ـرة الثامنــة مــن المــادة ( )232مــن قــانون أصــول المحاكمــات األردنــي ,والتــي
أعط ــت الح ــق للخص ــوم ف ــي طل ــب إع ــادة المحاكم ــة ,ف ــي حال ــة ص ــدور حكم ــين متناقض ــين ب ــين
الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع ,فقانون تشكيل المحاكم النظامية يعطي الخصوم الحق
للجوء لمحكمة التمييز لتقـرر أيـا مـن الحكمـين واجـب التنفيـذ ,وذلـك قبـل أن يكـون قـد تـم تنفيـذ أي
مــن الحكمــين ,بينمــا قــانون أصــول المحاكمــات األردنــي يعطــي الخصــوم الحــق فــي اللجــوء إل ـى

) )1صالح الدين محمد شوشاري  :مرجع سابق – ص . 222
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الطعــن بإعــادة المحاكمــة ,وهــذا يعنــي إمكانيــة تقــديم طلــب إعــادة المحاكمــة إلـى المحكمتــين اللتــين
صدر عنهما الحكمين محل الطعن ,فما مصير هذا التناقض (. )1
ونحن نرى أنه يجـب علـى المشـرع األردنـي أن يقـوم بحسـم هـذا التنـاقض مـن خـالل تعـديل
أحــد النصــين ,ومــن األفضــل أن يتــرك هــذه الحالــة لمحكمــة التمييــز ,وأن يقــوم بحــذفها مــن أســباب
الطعــن بإعــادة المحاكمــة ال ـواردة فــي المــادة ( ) 232فق ـرة ( ,)1حيــث يكــون الحكمــان معروض ـين
على محكمة واحدة وهي محكمة التمييز ,على عكس الطعن بإعـادة المحاكمـة حيـث يجـد الخصـم
نفســه أمــام محكمتــين مختلفتــين يطعــن بإعــادة المحاكمــة أمامهمــا ,وذلــك تســهيال لعمليــة التقاضــي,
والسرعة وسهولة اإلجراءات .
وبــالنظر فــي قــانون أصــول المحاكمــات الفلســطيني نجــده نــص عل ـى هــذه الحالــة ضــمن
حــاالت الطعــن بــالنقض ,وذلــك وفق ـا للفق ـرة الثانيــة مــن المــادة ( )229والتــي تــنص عل ـى ( يجــوز
للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في األحوال اآلتية -3:إذا وقع بطـالن فـي
الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم  -2إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق
حاز قوة األمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع )
وبناء على نص المادة السابقة ليس هنالك حاجة للنص على هذا السبب ,ضمن أسـباب
الطعــن بإعـ ـ ـادة المحاكمــة الـواردة فــي المــادة ( )253مــن قانـ ـ ـ ــون أص ـ ـ ــول المحاكمــات الفلســطيني
حيث إن الطعن بالنقض يزطي مثل هذه الحالة .

) )1مفلح عواد القضاة  :مرجع سابق  -ص .222-222
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الفصل الثاني
أحكام الطعن بإعادة المحاكمة
يتم الطعن بإعادة المحاكمة وفقا إلجراءات حددها القانون ,كما يترتب على هذا الطعن
عدة آثار وهو ما نبينه في مبحثين كاآلتي -:
المبحث األول  /إجراءات الطعن بإعادة المحاكمة .
المبحث الثاني /آثار الطعن بإعادة المحاكمة .

المبحث األول
إجراءات الطعن بإعادة المحاكمة
يتطلب بيان إجراءات الطعن بإعادة المحاكمة معرفة المحكمة المختصة بنظر الطعن
وميعاده وهو ما نستعرضه عبر المطالب اآلتية :

المطلب األول
المحكمة المختصة بنظر الطعن بإعادة المحاكمة
بين المشرع المحكمة المختصة بنظر الطعن بإعادة المحاكمة ,ولكنه لم يظهر سبب
اختصاصها ,كما بين اإلجراءات التي يتم بها تقديم الطعن بإعادة المحاكمة وهو ما نتناوله عبر
الفروع اآلتية :
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الفرع األول
اختصاص المحكمة الصادر عنها الحكم محل الطعن
تنص الفقرة األولى من المادة ( )222من قانون المرافعات المصري على ( -3يرفع
االلتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا لألوضاع المقررة لرفع
الدعوى ) ,ويقابلها نص المادة ( )239فقرة ( )3من قانون أصول المحاكمات األردني حيث
تنص على ( -3يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
باألوضاع المعتادة للدعوى ) ,ويقابلها الفقرة األولي من المادة ( )252من قانون أصول
المحاكمات الفلسطيني حيث نصت على ( -3يقدم الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلى المحكمة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالئحة دعوى تشتمل على البيانات اآلتية. ) ....
فإعادة المحاكمة وان كانت طعنا في الحكم إال أنه يقدم إلى نفس المحكمة التي أصدرته,
فإن تعددت دوائر المحكمة ,انعقد االختصاص ألي منها لنظر الطعن ( ,)1حيث إن الطعن
بإعـ ـ ـ ـادة المحاكمة ال يواجه خط ـ ـأ في إعمال القان ـ ـ ـ ـون ,وانما يواجه خطأ في تقدير الواقـ ـ ـ ـع ,لذلك
فإنه يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن ,ومما يدعم ذلك هو أن الطعن
بإعادة المحاكمة ليس طعنا في الحكم لعيب في إرادة القاضي ,فالحكم عمل تقديري يعبر
القاضي به عن إرادة القان ـ ـون ,فالعبرة أن يكون الحكم قد صـ ـدر على نحو يتفق والقانـ ـون ,وعلى

) )1سيد أحمد محمود  :مرجع سابق  -ص  , 299ناظم محمد عويضة  :مرجع سابق – ص.362
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ذلك فإن أساس طلب إعادة المحاكمة يرجع إلى كون الوقائع كانت مخالفة للحقيقة مما أثر على
عقيدة القاضي ,وليس بسبب وجود عيب في اإلرادة (. )1
وفــي حال ــة تقــديم الطل ــب إل ـى محكم ــة غي ــر مختصــة ,تع ــين القضــاء بع ــدم االختص ــاص
واحالته إلى المحكمة المختصة ,والتي تلتـزم بقبولـه شـكال إذا كـان قـد قـدم فـي الميعـاد ,ويجـوز أن
تشكل المحكمة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم محل الطعن (. )2
واذا كانــت المحكمــة التــي صــدر عنهــا الحكــم محــل الطعــن قــد ألزيــت ,فيقــدم طلــب إعــادة
المحاكمــة إل ـى المحكمــة التــي حلــت مكانهــا ,واختصــت بنظــر الدعـ ـ ـاوى مــن نــوع الدع ـ ـ ـوى محــل
الطعن (. )3
وتجيز الفقرة الخامسة من المادة ( )222من قانون المرافعات المصري أن تتألف المحكمة
التــي تنظــر الطعــن مــن نفــس القضــاة ال ـذين نظــروا الــدعوى محــل الطعــن حيــث تــنص عل ـى (-5
ويجـوز أن تكــون المحكمـة التــي تنظـر االلتمــاس مؤلفـة مــن نفـس القضــاة الـذين أصــدروا الحكــم ),
ولم يتحدث ك عل من قانون أصول المحاكمـات األردنـي وقـانون أصـول المحاكمـات الفلسـطيني عـن
جـواز تشــكيل المحكمــة مــن نفــس القضــاة ال ـذين نظــروا الــدعوى محــل الطعــن ,بــل أجــازوا أن يقــدم
الطعن بإعادة المحاكمة إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن .

) )1نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر  -مرجع سابق – ص  , 220-226أحمد مليجي  :التعليق على
قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض – مرجع سابق – ص. 22
) )2أنور طلبة  :مرجع سابق – ص .230
)) 3عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :مرجع سابق  -ص . 25 .
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ونحـن نــرى أنـه ال يوجــد مــا يمنـع مــن أن تشــكل المحكمـة مــن نفــس القضـاة الـذين نظــروا
الـدعوى محـل الطعـن بإعــادة المحاكمـة ,فكمـا ذكرنــا فـإن الطعـن بإعــادة المحاكمـة ال يتعلـق بخطــأ
في تطبيق القانون ,وأن هنالـك ظروفـا وأدلـة لـم تطـرح علـى المحكمـة أثنـاء نظـر الـدعوى ,ولـو أن
هذه األدل ـ ـ ـة طرحت على المحكمة الختلف القرار الذي توصلت له .
وال يوجــد م ــا يمن ــع أن تشــكل المحكم ــة م ــن غيــر هـ ـؤالء القض ــاة ,طالمــا ك ــانوا م ــن نف ــس
المحكمة التي صدر عنها الحكـم محـل الطعـن ,وفـي حالـة تـوافر سـبب مـن أسـباب رد القضـاة فـي
الهيئـة التـي تنظـر الـدعوى محـل الطعـن ,وذلـك قبــل صـدور الحكـم محـل الطعـن ,ولـم يـتم التمســك
بــالرد فــي ذلــك الوقــت ,فــال يوجــد مــا يمنــع مــن التمســك بــرد القضـ ـ ـاة عــن نظـ ـ ـر الطعــن بإعــادة
المحاكمة (. )1

) )1نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر  -مرجع سابق – ص . 223
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الفرع الثاني
أساس اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر الطعن
يرجع مـنح االختصـاص بنظـر الطعـن بإعـادة المحاكمـة لـنفس المحكمـة التـي صـدر عنهـا
الحكم محل الطعن ,إلى الفكرة األساسية التي ينبني عليهـا هـذا الطعـن ,فـالطعن بإعـادة المحاكمـة
ال يهدف إلى إعادة النظر في الموضوع إلصالح تقدير خاطئ ,ولكـن إعـادة النظـر للقيـام بتقـدير
جديد في ظل ظروف جديدة ,مرجعها اكتشاف عناصر جديدة لم تكن ظاهرة للمحكمة التي صدر
عنها الحكم محل الطعن ,فبطرح هذه العناصر الجديدة من الممكن أن يتزير الحكم محل الطعن,
واصــدار حكــم جديــد بنــاء عل ـى العناصــر الجديــدة التــي لــم تكــن ظــاهرة للمحكمــة لحظــة إصــدارها
الحكم محل الطعن ( ,)1حيث ال يوجد ما يدعو للشك في أن المحكمة التي أصدرت الحكـم محـل
الطعن ,هي األقدر على تحديد قيمة العناصر الجديدة التي تـم اكتشـافها ,ومـن خـالل هـذا التقـدير
تقــرر المحكمــة ســحب أو عــدم ســحب حكمهــا محــل الطعــن ,حيــث لــم يكــن مــن الممكــن مــنح هــذا
االختصــاص إلـى محكمــة أخــرى ,تكــون أعلـى درجــة مــن المحكمـة التــي صــدر عنهــا الحكــم محــل
الطع ــن ,وذل ــك ألن الط ــاعن ال ي ــتظلم م ــن تقـ ـدير المحكم ــة الـ ـوارد ف ــي الحك ــم ,وانم ــا ه ــو يتوج ــه
للمحكمـة بطلــب إعـادة المحاكمــة دون أن ينسـب لهــا تقصـير أو خطــأ ( ,)2وانمـا إعــادة النظـر فــي
الحكــم بنــاء علـى الوقــائع الجديــدة ويكــون للمحكمــة الحريــة فــي ســحب أو عــدم ســحب الحكــم محــل
الطعــن ,ول ــيس هنال ــك أق ــدر م ــن المحكم ــة الت ــي نظــرت النـ ـزاع م ــن إع ــادة تقييم ــه وفقـ ـا للعناص ــر

) )1أحمد هندي  :مرجع سابق – ص , 962أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض  -مرجع سابق –
ص. 6-1
) )2محمود محمد الكيالني  :مرجع سابق  -ص . 251
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الجديــدة ومــا تــم طرح ـه مــن عناصــر أمامهــا فيمــا ســبق ,ومــدى إمكانيــة إصــدار حكــم جديــد وفق ـا
للمعطيات الجديدة (. )1

الفرع الثالث
تقديم طلب إعادة المحاكمة
نصت المادة ( )222من قانون المرافعات المصري على ( يرفع االلتماس أمام المحكمة
التــي أصــدرت الحكــم بصــحيفة تــودع قلــم كتابهــا وفق ـا لألوضــاع المقــررة لرفــع الــدعوى ,ويجــب أن
تش ــتمل ص ــحيفته علـ ـى بي ــان الحك ــم المل ــتمس في ــه وتاريخ ــه وأس ــباب االلتم ــاس واال كان ــت باطل ــة
ويجب على رافع االلتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البنـدين ( )1,2مـن المـادة ()232
من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتي جنيه على سبيل الكفالة ,وال يقبل قلم الكتاب
صحيفة االلتماس إذا لـم تصـحب بمـا يثبـت هـذا اإليـداع ,ويعفـى مـن إيـداع الكفالـة مـن أعفـى مـن
أداء الرســوم القضــائية ,ويجــوز أن تكــون المحكمــة الت ـي تنظــر االلتمــاس مؤلف ـة مــن نفــس القضــاة
الذين أصدروا الحكم ) ,ويقابلها المادة ( )235من قانون أصول المحاكمات األردني والتـي تـنص
عل ـى ( يقــدم طلــب إعــادة المحاكمــة إل ـى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ويج ـري فــي ذلــك تبــادل
اللوائح بين الفرقاء وفقا ألحكام هـذا القـانون ) ,والمـادة ( )239حيـث تـنص علـى ( -3يقـدم طلـب
إعــادة المحاكمــة إل ـى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم باألوضــاع المعتــادة للــدعوى  -2 .يجــب أن
يشــتمل االســتدعاء عل ـى بيــان الحكــم المطعــون فيــه  ,وأســباب الطعــن واال كــان بــاطال -2 .يجــب
عل ــى الطال ــب أن يق ــوم ف ــي الميع ــاد المنص ــوص علي ــه ف ــي الم ــادة الس ــابقة بـ ـدفع الرس ــوم القانوني ــة
) )1نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر  -مرجع سابق – ص . 222
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المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم ) ,ويقابلها المادة ( )252من قانون أصول المحاكمات
الفلســطيني والتــي تــنص علـى ( يقــدم الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة إلــى المحكمــة التــي أصــدرت
الحكــم المطعــون فيــه بالئحــة دعــوى ,تشــتمل علــى البيانــات اآلتيــة :أ -أســماء الخصــوم وعملهــم
وعنــاوينهم .ب -خالص ــة الحك ــم وتاريخــه والمحكم ــة الت ــي أص ــدرته وتــاريخ تبليز ــه إل ــى المحك ــوم
عليه .ج -أسباب الطعن محددة على وجه الدقة -2 .ويترتب البطالن على عدم بيان الحكـم أو
أسباب الطعن ) .
يقدم طلب إعادة المحاكمة من خالل صحيفة دعـوى ,تـودع لـدى قلـم المحكمـة مـن خـالل
الطريــق المعتــاد لرفــع الــدعاوى ,والتــي تفيــد ب ـأن طلــب إعــادة المحاكمــة يعتبــر مرفوع ـا فــور إيــداع
صحيفة الدعوى لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (. )1
ويــتم اإليــداع مــن خــالل تثبيــت البيانــات التــي تتضــمنها الصــحيفة بالجــدول الخــاص بــذلك
بجـ ـوار الـ ـرقم القض ـ ـ ـ ـ ـائي الـ ـوارد ب ــه ,وال ــذي يعطـ ـى للطل ــب بإثبات ــه عل ــى أص ــل ص ــحيفة ال ــدعوى
وصـ ـ ـورها ,وال يترتــب الــبطالن فــي حالــة إغفــال مثــل هــذا اإلثبــات ,حيــث تســتطيع المحكمــة مــن
خــالل قلــم كتــاب المحكمــة مــن التأكــد مــن تــاريخ اإليــداع لتحديــد المواعيــد المتعلقــة بطلــب إعــادة
المحاكم ــة ,ويق ــوم قل ــم كت ــاب المحكم ــة م ــن التحق ــق م ــن تس ــديد الرس ـ ـ ـ ـوم قب ــل قي ــد طل ــب إع ـ ـ ـادة
المحاكمة ,وال يترتب البطالن في حالة عـدم تسـديد الرسـوم ,إال أنـه يتعـين علـى المحكمـة اسـتبعاد
الطلــب مــن جــدول الجلســة مــا لــم يــنص القــانون علــى خــالف ذلــك  ,ويــتم تحريــر الصــحيفة مــن

) )1أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض – مرجع سابق  -ص  , 22مفلح عواد القضاة  :مرجع
سابق  -ص .222
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أصــلين يــودع أحــدهما فــي ملــف الطلــب ,وتســلم الصــورة الثانيــة إل ـى قلــم المحض ـرين ليــتم إعــالن
المطعون ضده (. )1

الفرع الرابع
بيانات طلب إعادة المحاكمة
باالطالع على القوانين محل المقارنة يتضح لنا أنها تتفق على وجوب تقديم الطعن بإعادة
المحاكمــة إل ـى نفــس المحكمــة التــي صــدر عنهــا الحكــم محــل الطعــن ,إال أنهــا تختلــف فيمــا بينهــا
بش ــأن البيان ــات الت ــي يج ــب أن يحت ــوي عليه ــا طل ــب إع ــادة المحاكم ــة والت ــي يترت ــب عل ــى تخلفه ــا
البطالن ,حيـث تطلـب قـانون المرافعـات المصـري احتـواء طلـب إعـادة المحاكمـة علـى بيـان الحكـم
الملــتمس فيــه وتاريخــه وأســباب االلتمــاس واال كــان بــاطال ,بينمـا تطلــب قــانون أصــول المحاكمــات
األردنــي أن يشــتمل االســتدعاء عل ـى بيــان الحكــم المطعــون فيــه ,وأســباب الطعــن واال كــان طلــب
إعادة المحاكمة باطال ,وكذلك كان موقف المشرع الفلسطيني .
ونالحــظ أن االخــتالف يتعلــق بــذكر تــاريخ الحكــم حيــث رتــب قــانون المرافعــات المصــري
الــبطالن عل ـى عــدم ذكــر تــاريخ الحكــم ,عل ـى عكــس قــانون أصــول المحاكمــات األردنــي وقــانون
أصول المحاكمات الفلسطيني .
ونحــن نــرى أن تــاريخ الحكــم مــن البيانــات الهامــة ,إال أنــه ال يجــب أن يترتــب عل ـى تخلــف
ذكره البطالن ,حيث تستطيع المحكمة من خالل نسخة الحكم المرفقة التأكد من تاريخ الحكم .

) )1أنور طلبة  :مرجع سابق – ص . 366
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ويجب أن يشتمل طلب إعادة المحاكمة على البيانات اآلتية (-: )1
 -3اســم مقــدم الطلــب ولقبــه ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه واســم مــن يمثل ـه ومهنتــه أو وظيفتــه
وصــفته وموطنــه ,والهــدف مــن هــذه البيانــات هــو التأكــد مــن مقــدم الطلــب بحيــث يعرفــه
المطعون ضده معرفة تنفي الجهالة بشأن معرفته ,مما يوجب على مقـدم الطلـب أن يـورد
اســمه ثالثيــا مقرونـا بوظيفتــه وعنوانــه ,الــذي يعتبــر موطنـا أصــليا لــه يقــيم فيــه عــادة ,واذا
تعلــق الطلــب بالعمــل كــان مــن الممكــن االكتفــاء بمــوطن العمــل ,أمــا إذا كــان هنالــك مــن
ينوب عنه ,وجب بيان صـفته فيـتم ذكـر بأنـه عـن نفسـه وبصـفته وكـيال أو وصـيا أو وليـا
مع إيضاح اسم األصيل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كـان مـوكال ,حيـث يعتبـر مـوطن
الولي أو الوصي موطنا للقاصر .
 -2اسم المطعون ضده ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ,فإذا لم يكن له موطن معلوم فآخر
مــوطن كــان لــه ,والهــدف مــن هــذا البيــان هــو تعيــين المطعــون ضــده تعيين ـا كافي ـا ينفــي
الجهالة بشخصه ,وقد يتم االكتفاء باسمه ولقبه وموطنه دون ذكر مهنته طالمـا كـان هـذا
التعيين كافيا للتأكد منه ,وال يترتب على الخطأ في بيـان المـوطن بطـالن الطلـب ,كمـا ال
يترتب على الخطأ أو النقص في اسم المطعون ضده أو في صفته بطالن الطلـب طالمـا
لم ر
يؤد ذلك إلى الجهالة به .
 -2المحكمة المرفوع أمامها طلب إعادة المحاكمة ,ويعتبر هذا البيـان مـن البيانـات الجوهريـة
ال ــذي يج ــب أن يتض ــمنه الطل ــب واال ك ــان ب ــاطال ,وهن ــا ال يقضـ ـى بـ ـالبطالن إذا تحق ــق

) )1أحمد السيد صاوي  :الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل – مرجع سابق– ص  , 3322أنور طلبة  :مرجع
سابق – ص  200وما بعدها  ,أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض  -مرجع سابق – ص  25وما
بعدها .
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الزـرض مــن الطلـب ,حيــث يــزول الـبطالن بحضــور الخصــم جلسـة المحكمــة ( ,)1أمــا إذا
لم تتحقق هذه الزاية وتمسك المطعون ضده بالبطالن تعين القضاء ببطالنها .
 -2بيــان الحكــم المطعـون فيــه وتاريخــه ,ويكتفـى ببيــان المنطــوق أو مضــمون المنطــوق ,دون
نصه ,ورقم الدعوى الصادر فيها وتاريخ صدوره ,وال يترتب البطالن على الخطأ في هذا
البيــان  ,حيــث تكلــف المحكمــة الطــاعن باإلرشــاد عــن ال ـرقم الصــحيح ,أمــا تــاريخ الحكــم
فيعتبـ ــر مـ ــن البيانـ ــات الهامـ ــة التـ ــي تسـ ــتطيع المحكمـ ــة م ــن خاللـ ــه تحدي ــد ميعـ ــاد إعـ ــادة
المحاكمــة ,وال يترتــب علــى إغفالــه أو الخطــأ فيــه الــبطالن ,حيــث إن المحكمــة ترجــع إلــى
النسخة األصلية للحكم المطعون فيه في تحديد المدد .
 -5وقائع النزاع ,ويكتفي التنويه لها بإيجاز ,وال يترتب بطالن الطلب على إغفالها.
 -9أس ــباب الطع ــن بإع ــادة المحاكم ــة ,حي ــث يج ــب ذك ــر وتحدي ــد الس ــبب ال ــذي يس ــتند إلي ــه
الطاعن من أسباب إعادة المحاكمة ,مع بيان عناصر السبب والتدليل عليه ,لكي تـتمكن
المحكمــة مــن التأكــد مــن وجــود أو عــدم وجــود هــذا الســبب ,للحكــم بقبــول أو عــدم قبــول
الطعن ,حيث إنه يترتب البطالن على خلو الطلب من هذا البيان .
 -2الطلبات ,ويقصد بها هنا الطلبات الجازمة التي توصـل إلـى المحكمـة ,ولـم يحـدد المشـرع
موضعا خاصا لها في الطلب ,ويكفي لتوافر هذا البيـان أن يطلـب الطـاعن إلزـاء الحكـم

) (1نص المادة ( )332من قانون المرافعات المصري ( بطالن صحف الدعاوى واعالنهـا وبطـالن أوراق التكليـف بالحضـور الناشـئ عـن
عيب في اإلعالن أو فـي بيـان المحكمـة أو فـي تـاريخ الجلسـة يـزول بحضـور المعلـن إليـه فـي الجلسـة أو بإيـداع مـذكرة بدفاعـه )  ,ونـص
المادة ( )330من قانون أصول المحاكمات األردني (  -2بطالن تبليغ الئحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عـن عيـب فـي التبليـغ أو
إجراءاتــه أو فــي تــاريخ الجلســة يــزول بحضــور المطلــوب تبليزــه فــي الجلســة المحــددة أو بإيــداع مــذكرة بدفاعــه)  ,ونــص المــادة ( )22مــن
قانون أصول المحاكمات الفلسطيني ( -3يكون اإلجراء باطال إذا نص القانون صراحة علـى بطالنـه ,أو إذا شـابه عيـب لـم تتحقـق بسـببه
الزاية من اإلجراء  -2 .ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الزاية من اإلجراء).
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والقض ــاء ل ــه بطلباتـ ـه الت ــي رفض ــتها المحكم ــة ,أو بم ــا تض ــمن الحك ــم م ــن قض ــاء ض ــده
ويترتب البطالن على خلو الطلب من هذا البيان .
-1

توقيع محامي على طلب إعادة المحاكمة .
هذا ويوجب المشرع المصري على الطاعن بإعادة المحاكمة أن يقوم بإيداع كفالة بقلم

صادر على
ا
كتاب المحكمة قدرها مائة جنيه عند تقديم الطلب ,وذلك إذا كان الحكم المطعون فيه
شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثال تمثيال صحيحا في الدعوى ,أو استنادا إلى تعدي
حجية الحكم إلى الطاعن ,حيث نصت المادة ( )222من قانون المرافعات المصري على (يرفع
االلتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا لألوضاع المقررة لرفع
الدعوى ,ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب االلتماس واال
كانت باطلة ,ويجب على رافع االلتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( ) 8 , 7
من المادة ( )241من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة
وال يقبل قلم الكتاب صحيفة االلتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا اإليداع ,ويعفى من إيداع
الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية ) ,تضمنت هذه المادة نهيا لقلم كتاب المحكمة عن
قبول طلب إعادة المحاكمة إذا لم يصحب بإثبات هذا اإليداع ,مما يوجب التزام الطاعن بإيداع
الكفالة وسداد الرسوم القضائية قبل إيداع الطعن لدى قلم المحكمة ,ويجوز لقلم كتاب المحكمة
رفض استالم الطعن إذا تخلف الطاعن عن دفع الرسوم وتقديم الكفالة المطلوبة ,أما إذا قبل قلم
المحكمة الطعن دون إيداع الكفالة ,تصدت المحكمة لذلك حيث أن تقديم الكفالة شرط من شروط
قبول الطعن في الحاالت المذكورة آنفا ,وتقضي بعدم قبول الطعن فإذا لم تودع الكفالة وكان
ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة ما زال مفتوحا ,توجب على الطاعن إيداع الكفالة ,واذا كان قد
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دفع جزءا من الكفالة توجب عليه تكملتها ( ,)1حيث يعتبر إيداع الكفالة إجراء جوهريا الزما
لقبول الطعن ,يجب إيداعها لدى قلم كتاب المحكمة في ميعاد الطعن ,واال حكم بعدم قبول
الطعن بإعادة المحاكمة ,وال تعد الكفالة جزءا من الرسوم القضائية ,وال يعفى من أداء رسوم
طلب الطعن بإعادة المحاكمة ,إال من خالل نص صريح يقضي بذلك ,وفي حالة تعدد المحكوم
عليهم ورفع كل منهم طلب إعادة المحاكمة منفردا ,التزم بأداء الكفالة كاملة ,أما إذا قدم الطعن
منهم مجتمعين التزموا بتقديم كفالة واحدة ,ويشترط هنا لوحدة الكفالة قيام الدعوى على سبب
واحد مشترك بين الجميع ,أما إذا اختص كل محكوم عليه بسبب مستقل ,يترتب على ذلك تعدد
التزم كل منهم بإي ـ ـ ـ ـ ـداع كفالة مستقلة عن باقي المحكوم
طلبات الطعن بإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة المحاكمة ,و ا
عليهم (. )2
ويعتبر إيداع الكفالة التزاما قانونيـا حتـى ال يقـدم طلـب إعـادة المحاكمـة إال ألسـباب جديـة,
فإذا تبين للمحكمة عدم توافر أسباب الطعن ,حكمت بمصادرة الكفالة سواء أنص القانون صـراحة
عل ـى ذلــك أم لــم يــنص ,وقــد نصــت المــادة ( )229مــن قــانون المرافعــات المصــري عل ـى مصــادرة
الكفالــة كلهــا أو بعضــها حيــث تــنص عل ـى ( إذا حكــم ب ـرفض االلتمــاس فــي الحــاالت المنصــوص
عليهـا فـي الفقـرات السـت األولـى فـي المـادة ( )223يحكـم علـى الملـتمس بز ارمـة ال تقـل عـن مائـة
وعش ـرين جنيه ـا ,وال تجــاوز أربعمائــة جنيــه واذا حكــم ب ـرفض االلتمــاس فــي الحــالتين المنصــوص
عليهمــا فــي الفق ـرتين األخي ـرتين تقض ـي المحكم ـة بمصــادرة الكفالــة كلهــا أو بعضــها ,وفــى جميــع

) (1أحمد مليجي  :التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض  -مرجع سابق – ص . 22
) )2أنور طلبة  :مرجع سابق – ص . 206-201
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األحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه ) ,وذلك إذا حكـم بـرفض الطلـب فـي الحـالتين
المنصوص عليهما في الفقرتين األخيرتين من المادة (. )1( )223
لم يأخـذ المشـرعان الفلسـطيني واألردنـي بالكفالـة ,وأخـذا بالز ارمـة فـي حالـة رفـض الطعـن,
حيث نصت المادة ( )252من قـانون أصـول المحاكمـات الفلسـطيني علـى (  -3إذا حكـم بـرفض
الطع ــن ج ــاز للمحكم ــة أن تحك ــم علـ ـى الط ــاعن بز ارم ــة ال تزي ــد علـ ـى م ــائتي دين ــار أردن ــي أو م ــا
يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانون ـا ) ,ونصــت المــادة( )220مــن قــانون أصــول المحاكمــات األردنــي
ـار والرس ــوم
علـ ـى ( إذا حك ــم ب ــرد الطل ــب يحك ــم عل ــى مقدمـ ـه بز ارم ــة مق ــدارها مائ ــة وخمس ــون دين ـ ا
والمصــاريف ) ,حيــث لــم يتطلبــا كفالــة مقــدما وبهــذا يتفقــا مــع المشــرع المصــري فــي عــدم تطلــب
الكفالــة فــي غيــر الحــالتين ال ـواردتين فــي المــادة ( )223فق ـره ( )1 , 2وفــي فــرض الز ارمــة عل ـى
الطـاعن ,وقـد أعطـى المشـرع الفلسـطيني المحكمـة الســلطة التقديريـة فـي توقيـع الز ارمـة ,ولكنـه قيــد
هذه السلطة بأن ال تزيـد عـن مـائتي دينـار أردنـي ,علـى عكـس موقـف المشـرع األردنـي الـذي حـدد
مقدار الزرامة بمائة وخمسين دينار أردني ,ولم يترك للمحكمـة سـلطة تقديريـة بـل حـدد لهـا الز ارمـة
مســبقا ويكتفــي دورهــا فــي الحكــم بهــذه الز ارمــة إذا مــا حكــم بــرد الطلــب مــع احتســاب المصــاريف
والرسوم .

) )1حيث تنص على (  -2إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثال تمثيال صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا
حالة النيابة االتفاقية  -1لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان
يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم  -6لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات
غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم ).
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ويثااار التساااول عاان ماادى ج اواز رفااع طلااب إعااادة المحاكمااة المقاباال وماادى ج اواز تقااديم طلااب
فرعي؟

بعد النظر في القوانين محل المقارنة ,نجدها قد خلـت مـن الـنص علـى تقـديم طلـب إعـادة
المحاكمــة المقابــل أو الفرعــي مــا عــدا قــانون أصــول المحاكمــات األردنــي والــذي نــص فــي المــادة
( )231فقرة ( )2منه على (للخصم أن يطلب إعـادة المحاكمـة تبعيـا ولـو انقضـى الميعـاد بالنسـبة
إليه على أن ال يتجاوز ذلك ختام المحاكمـة ,ويسـقط طلـب إعـادة المحاكمـة التبعـي إذا حكـم بعـدم
قبول طلب إعادة المحاكمة األصلي شكال ).
ويجمع الفقه على جاواز تقاديم طلاب إعاادة المحاكماة المقابال وعادم جاواز تقاديم الطلاب
الفرعي ,وممكن تصور رلك في حالتين على النحو اآلتي (: )1
الحالة األولاي  :إذا تمسـك أحـد الخصـوم بحكـم قضـائي صـدر لمصـلحته ,فـإن للطـرف اآلخـر أن
يتقــدم بطلــب عــارض إلـى المحكمــة إلعــادة المحاكمــة فــي هــذا الحكــم ,ويشــترط هنــا أن يكــون هــذا
الحك ــم ص ــدر ع ــن المحكم ــة الت ــي تنظ ــر النـ ـزاع ,حي ــث أنه ــا ه ــي المختص ــة بنظ ــر طل ــب إع ــادة
المحاكمة .
الحالة الثانية  :أن يقدم طلـب إعـادة المحاكمـة فـي جـزء مـن الحكـم ,فيتقـدم الطـرف اآلخـر بطلـب
إعادة المحاكمة في الجزء الذي لم يحكم لصالحه فيه .

) )1فتحي والي  :مرجع سابق – ص  , 220-296عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :مرجع سابق – ص  , 920أحمد مليجي :
التعليق على قانون المرافعات  -مرجع سابق – ص . 26-21
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وحيــث إن قــانون أصــول المحاكمــات الفلســطيني وقــانون المرافعــات المصــري لــم ينظم ـا
طلـ ــب إعـ ــادة المحاكمـ ــة المقابـ ــل والفرعـ ــي ,فإنـ ــه يخضـ ــع مـ ــن حيـ ــث شـ ــكله إلجـ ـ ـ ـراءات الطلبـ ــات
العارضة ,مع مراعاة اشتمال طلب إعادة المحاكمة على البيانات التي تم ذكرها سابقا (. )1
ونحن نرى أنه كان حريا بقانون أصول المحاكمات الفلسطيني وقانون المرافعـات المصـري
تنظــيم الطعــن المقابــل ,وذلــك ألن الحــاالت الســابق ذكرهــا هـي حــاالت واردة فــي الحيــاة العمليــة ,
ـر مـن تركهـا الجتهـاد القضـاء فـي قبـول مثـل هـذا
فمن األفضل أن تكون منظمـة بـنص القـانون خي ا
الطلب من عدمه .

) )1راجع هذا البحث ص .20
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المطلب الثاني
ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة
تنص المادة ( )222مـن قـانون المرافعـات المصـري علـى (ميعـاد االلتمـاس أربعـون يومـا,
وال يبدأ في الحاالت المنصوص عليها في الفقرات األربـع األولـى مـن المـادة السـابقة إال مـن اليـوم
الذي ظهر فيه الزش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد
الزور أو اليوم الذي ظهرت فيـه الورقـة المحتجـزة ,ويبـدأ الميعـاد فـي الحالـة المنصـوص عليهـا فـي
الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكـم إلـى مـن يمثـل المحكـوم عليـه تمثـيال صـحيحا ,ويبـدأ
الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنـة مـن اليـوم الـذي ظهـر فيـه الزـش أو التواطـؤ
أو اإلهمــال الجســيم ) ,ويقابلهــا نــص المــادة ( )214مــن قــانون أصــول المحاكمــات األردنــي حيــث
تنص على ( -3ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثالثون يوما وال يبـدأ فـي األحـوال المنصـوص عليهـا
في الفقرات األربع األولى من المادة ( )232إال من اليوم الذي يلي ظهور الزش أو الذي أقر فيه
فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه
الورقة المحتجزة  -2 .يبـدأ الميعـاد فـي الحـالتين ( )9 , 5مـن تـاريخ اكتسـاب الحكـم قـوة القضـية
المقضية  -2 .يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( )2مـن اليـوم الـذي يلـي تبليـغ
الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيال صحيحا  -2 .يبدأ الموعد في الحالة المنصوص عليها
في الفقرة ( )1من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني ) ,وتنص المادة ()252
من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني على (يكون ميعاد الطعن بطريقة إعادة المحاكمة ثالثين
يوما تبدأ من  -3 :اليوم الذي ظهر فيه الزش أو الحيلة أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم
بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهر فيه الورقة في الحاالت المنصوص
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عليه ــا ف ــي الفقـ ـرة ( 3و 2و 2و )2م ــن الم ــادة الس ــابقة  - 2 .الي ــوم الت ــالي لص ــدور الحك ــم ف ــي
الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( 5و )9من المادة السابقة ) .
كي من قانون أصول المحاكمات األردني,
وبالنظر في القوانين محل المقارنة نجد أن ً
يوما,
وقانون أصول المحاكمات الفلسطيني قد حددا ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة بثيثين ً
يوما ,يختلف احتساب بدايتها باختيف السبب
بينما حدده قانون المرافعات المصري بأربعين ً
الري يستند إليه الطاعن للطعن بإعادة المحاكمة والمركورة على سبيل الحصر على النحو
اآلتي -:
 - -3قانون المرافعات المصري -:
حــددت المــادة ( )222مــن قــانون المرافعــات المصــري ميعــاد الطعــن بــأربعين يوم ـا ,يختلــف
يوم بداية احتسابها بحسب اختالف السبب المحدد للطعن بإعادة المحاكمة على النحو اآلتي -:
 يبدأ الميعاد في حالة ابتنـاء الحكـم علـى غـش أو مسـتند مـزور أو شـهادة زور أو احتجـاز ورقـةمن اليوم الذي ظهر فيه الزش أو الذي أقر فيه بـالتزوير فاعلـه أو حكـم بثبوتـه أو الـذي حكـم فيـه
على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
 يبدأ الميعاد في حالة أن يكون الخصم تمثيله غير صحيح من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلىمن يمثل المحكوم عليه تمثيال صحيحا .
 يبدأ الميعاد في حالة االحتجاج على شخص بحكم لم يكن في الدعوى ممثال فيها ,أو صدربتواطؤ أو باإلهمال الجسيم لمن كان ماثال في الدعوي من اليوم الذي ظهر فيه الزش أو التواطؤ
أو اإلهمال الجسيم .
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 -2قانون أصول المحاكمات األردني -:
 يبدأ الميعاد في حالة ابتناء الحكم على غش أو شهادة زور أو ظهور مستند محتجز أو ثبوتتزوير مستند أو اإلقرار بتزويره من اليوم الذي يلي ظهور الزش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير
أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة
المحتجزة .
 يبــدأ الميعــاد فــي حالــة الحكــم بمــا لــم يطلبــه الخصــوم أو بــأكثر ممــا طلبــوه ,وفــي حالــة تنــاقضمنطوق الحكم بعضه مع بعض من تاريخ اكتساب الحكم قوة األمر المقضي به .
 يبدأ ميعاد الطعن إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضـوع حكمـان متناقضـان,من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني .
 -3قانون أصول المحاكمات الفلسطيني -:
 يبــدأ الميعــاد فــي حالــة ابتنــاء الحكــم علــى غــش أو ورقــه مــزورة أو شــهادة زور أو ظهــور ورقــهمحتجزة من اليوم الذي ظهر فيه الزش أو الحيلة أو الذي أقر فيـه بـالتزوير فاعلـه أو حكـم بثبوتـه
أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة .
 يبــدأ الميعــاد فــي حالــة الحكــم بشــيء لــم يطلبــه الخصــوم أو بــأكثر ممــا طلبــوه ,وفــي الحالــة التــييكون فيها منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض من اليوم التالي لصدور الحكم .
وتلت ــزم المحكم ــة ببح ــث ميع ــاد الطع ــن بإع ــادة المحاكم ــة وه ــذا م ــا قض ــت ب ــه محكم ــة االس ــتئناف
الفلسطينيـ ـ ــة ب ـرام اهلل ( إن طل ــب إع ـ ـ ـ ــادة المحاكم ــة غيــر مقب ــول لتقديمــه بع ــد الميعـ ـ ـ ــاد القانـ ـــوني
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المحدد )( , )1وذلك لتعلقه بالنظام العام ,فتقوم ببحثـه مـن تلقـاء نفسـها ,فـإن رفـع الطعـن بالميعـاد
المحدد وكان متعلقا بحكم انتهائي ,ومبنيا على أحد األسباب الواردة على سبيل الحصر ,تم قبوله
شكال ,ويترتب هنا على القضاء بقبول الطعن شكال ,زوال الحكم محل الطعن وبقوة القانون (.)2

المبحث الثاني
آثار الطعن بإعادة المحاكمة

يترتب على إعادة المحاكمة آثار تتعلق بالحكم المطعون فيه والحكم الصادر في الطعن
وهو ما نبينه في مطلبين على النحو اآلتي -:

المطلب األول
تنفير الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة
أشرنا سابقا بأن الطعن بإعادة المحاكمة يعتبر طريقا من طـرق الطعـن غيـر العاديـة ,يـرد
على األحكام النهائية ,والتي تكون حائزة قوة القضية المقضية ,وقابلة للتنفيذ الجبـري ,وذلـك حتـى
ولو تـم الطعـن فيهـا بإعـادة المحاكمـة ,حيـث ال يوقـف تنفيـذها إال إذا طلـب الطـاعن مـن المحكمـة

) )1استئناف رقم  2033/222صادر عن محكمة االستئناف الفلسطينية برام اهلل بتاريخ . 2033/6/35
) )2عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص  , 132أنور طلبة  :مرجع سابق – ص. 229
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التي تنظر الطعن إصـدار قـرار بوقـف التنفيـذ للحكـم محـل الطعـن ( ,)1حيـث نصـت الفقـرة األولـى
من المادة ( )222من قانون المرافعـات المصـري علـى (ال يترتـب علـى رفـع االلتمـاس وقـف تنفيـذ
الحكم ,ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر االلتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان
يخشــى مــن التنفيــذ وقــوع ضــرر جســيم يتعــذر تداركــه ) ,ويقابلهــا المــادة ( )232مــن قــانون أصــول
المحاكمات األردني والتي تنص على (ال يترتب على طلب إعادة المحاكمـة وقـف تنفيـذ الحكـم مـا
لم تقرر المحكمة خالف ذلك ) ,ويقابلها المـادة ( )255مـن قـانون أصـول المحاكمـات الفلسـطيني
والتي تنص على (ال يترتب على تقديم الطعن بإعـ ـ ـادة المحاكمـة وقـف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه
ما لم تق ـ ـ ـ ـرر المحكمة خ ـ ـالف ذلك بكف ـ ـالة أو بدونها ) ,ويتم الطلب سـواء فـي صـحيفة الطعـن أو
بعد تقديم الطعن وأثناء نظره من خالل طلب عارض لوقف تنفيذ الحكم محل الطعن .
ويجب لكي يتم النظر في طلب وقف تنفيذ الحكم محل الطعن ,أن يتوافر في الحكم محـل
الطعــن إحــدى حــاالت الطعــن بإعــادة المحاكمــة ,وذلــك لكــي يمكــن قبــول الطعــن ,ويــتم رفع ـه فــي
الميعــاد المحــدد قانونـا ,وعل ـى هــذا النحــو ينشــأ الحــق فــي الطعــن بإعــادة المحاكمـة ,وتترتــب عليــه
جميــع آثــاره ومنهــا طلــب وقــف التنفيــذ ,ويجــب أن تتحقــق المحكمــة مــن كــون تنفيــذ الحكــم محــل
الطعن يترتب عليه ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا قضي في الموضـوع لمصـلحة الطـاعن ,ويكـون
هذا التقدير راجع للسلطة التقديرية للمحكمـة دون معقـب عليهـا مـا دام استخالصـها سـائزا ,ويجـب
أن تتصــدي المحكمــة لطلــب وقــف التنفيــذ مــع الحكــم بقبــول الطعــن شــكال ,وذلــك متــى رأت نظــر
الطعن على مرحلتين ,بينما إذا كان الخصوم قد تناولوا الموضوع في دفوعهم وأوجه دفاعهم ,فإن
) )1فاروق يونس أبو الرب :المدخل في شرخ قانون أصول المحاكمات  -مرجع سابق – ص , 515نبيل إسماعيل عمر :الوسيط في
قانون المرافعات المدنية والتجارية -دار الجامعة الجديدة –  -2033ص , 969أحمد السيد صاوي  :الوسيط في شرح قانون
المرافعات  -مرجع سابق -ص  , 260مفلح عواد القضاة  :مرجع سابق – ص.222
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المحكمــة وفق ـا لهــذه الحالــة تفصــل فــي الطعــن برمتــه شــكال وموضــوعا بحكــم واحــد ,يكــون واجــب
التنفيذ فور صدوره يزني عن التصدي لطلب وقف التنفيذ (. )1
ويح ــق للمحكم ــة أن تفص ـ ـ ـ ـل ف ــي طل ــب وق ــف التنفي ــذ م ــع الحك ــم بقبـ ـ ـ ـ ـول الطع ــن بإعـ ـ ـادة
المحاكمة ,وهو جائز لها حتـى ولـو كـان الخصـوم قـد تنـاولوا الموضـوع ,حيـث يعتبـر قضـاؤها فـي
هذا الطلب وقتيا ال تتقيد به عند التصدي للموضوع وال ينال من واليتها (. )2
ومتى قضت المحكمة بوقف التنفيذ جـاز لهـا إلـزام الطـاعن بتقـديم كفالـة شخصـية أو ماليـة,
وللمحكمــة أن تــأمر بــأي مــن هــذه اإلجـراءات متــى أرت أن فــي ذلــك صــون لحــق المطعــون ضــده,
ويتم وقف التنفيذ من يوم صدور القرار بذلك ,وال يمتد أثره إلى وقت تقديم الطلب (. )3
ونحــن نــرى بــأن انســحاب األمــر بوقــف التنفيــذ إل ـى تــاريخ تقــديم طلــب وقــف تنفيــذ الحكــم
أفضل من وقف التنفيذ من تاريخ صدور أمر وقف التنفيـذ ,حيـث إنـه قـد يكـون قـد شـرع فـي تنفيـذ
الحكم محل الطعن ,وبالتالي تلزى اإلجراءات التي تمت من تاريخ تقديم الطلب .
وقضــت محكمــة الــنقض المصـرية بـأن القضــاء فـي طلــب وقــف تنفيــذ الحكــم محــل الطعــن,
هو قضاء وقتي ال يحوز قوة األمر المقضي ,ألن الفصل في هذا الطلب إنما يستند إلـى مـا يبـدو

) ) 1أحمد السيد صاوي  :الوسيط في شرح قانون المرافعات المعدل  -مرجع سابق – ص  , 3329نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في
قانون المرافعات – مرجع سابق – ص . 969
) )2نقض مدني مصري  -طعن رقم  93 - 2266ق  -بتاريخ  ,3662/2/35طعن رقم  52 - 3021ق  -بتاريخ . 3662/2/35
) )3أنور طلبة  :مرجع سابق – ص . 236-231
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للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فـي الموضـوع عـن رأي ارتأتـه
وقت الفصل في هذا الطلب (. )1
وبــالنظر فــي القـوانين محــل المقارنــة نجــدها قــد اتفقــت علـى أن الطعــن بإعــادة المحاكمــة ال
يترت ــب علي ــه وق ــف تنفي ــذ الحك ــم مح ــل الطع ــن ,ولكنه ــا أج ــازت للط ــاعن أن يطل ــب م ــن المحكم ــة
استصــدار أمــر بوقــف تنفيــذ الحكــم محــل الطعــن ,وأعطــت القـوانين المحكمــة الســلطة التقديريــة فــي
الحكم بوقف تنفيذ الحكم محل الطعن من عدمه ,وفقا لظروف كل قضية على حدا ,إذا ما ارتأت
المحكمة أن تنفيذ الحكم محل الطعن سـوف يترتـب عليـه ضـرر كبيـر يصـعب تداركـه إذا مـا حكـم
بقبول طلب إعادة المحاكمة ,وهذا ما أكدت عليه محكمة االستئناف برام اهلل  ,حيـث قضـت ( أن
دعــوى إعــادة المحاكمــة توجــب تــأخير التنفيــذ ال يقــوم علــى أســاس قــانوني  ,وال نجــد فيمــا ورد فــي
الئحة االستئناف من طلب توقيف التنفيذ ما نستوجب إجابته ) (.)2
ونجد أن قانون المرافعات المصري قـد تطلـب أن تقـدم كفالـة أو أن تـأمر المحكمـة بمـا تـراه
كفــيال بصــون حــق المطعــون ضــده ,بينمــا أعطــى قــانون أصــول المحاكمــات الفلســطيني المحكمــة
السلطة التقديرية في تقرير كفالة من عدمه إذا ما ارتأت األمر بوقف تنفيذ الحكم محل الطعن .
هــذا ويترتــب علــى قبــول طلــب إعــادة المحاكمــة اعتبــار الحكــم محــل الطعــن كــأن لــم يكــن,
وذلك إذا شمل الطعن الحكم كله ,أما إذا كان الطعن قد تناول جزءا مـن الحكـم وكـان الحكـم يقبـل
التجزئة فيزول الجزء محل الطعن وينفذ باقي الحكم ,أو يزول الحكم كله إذا كانت أجزاؤه مترابطة
ال تقبل التجزئة .
) )1نقض مدني رقم  50 - 3251ق – الصادر بتاريخ .3612/5/32
) )2استئناف حقوق رقم  2003/ 532الصادر بتاريخ . 2003/2/33
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وبالتالي نرى بأنه إذا كانت هنالك حاجة إلى وقف تنفيذ الحكم محل الطعن ,حيث يترتب
عل ـى تنفيــذه ضــرر يصــعب إصــالحه ,أن يقــوم الطــاعن بتقــديم طلــب خــاص إل ـى المحكمــة التــي
تنظر الطعن بإعادة المحاكمة مطالبا إياها باألمر بوقف تنفيذ الحكم لحين البت فـي قبـول الطعـن
بإعادة المحاكمة من عدمه ,حيث إنه بعد قبول الطعن أو رفضه ال تكون هنالك حاجة إلى األمر
بوقف التنفيذ ,فبقبول الطعن يزول الحكم محل الطعن ,وبرفض الطعن يبقى الحكم محـل الطعـن,
فور .
وهو حكم حائز لقوة األمر المقضي فيه ,وبالتالي فهو واجب النفاذ ا
وعلى ذلـك نـرى تعـديل المـادة ( )222مـن قـانون المرافعـات المصـري ,والمـادة ( )232مـن
قانون أصول المحاكمات األردني ,والمادة ( )255من قـانون أصـول المحاكمـات الفلسـطيني علـى
النحــو اآلتــي ,تعــدل المــادة ( )222مرافعــات مصــري لتصــبح ( -3ال يترتــب علــى رفــع االلتمــاس
وقــف تنفيــذ الحك ـم  ,ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة التــي تنظــر االلتمــاس أن تــأمر بوقــف التنفيــذ متــى
طلــب ذلــك قبــل نظــر االلتمــاس ,وكــان يخشــى مــن التنفيــذ وقــوع ضــرر جســيم يتعــذر تداركــه -2 .
ويجوز للمحكمة عنـدما تأمر بوقف التنفيذ أن تأم ـر بما تراه كفيال بصيانة حـ ـق المطع ـ ـ ـون عليه).
وتعدل ك عل من المادة ( )232أصول محاكمات أردني ,والمادة ( )255أصـول المحاكمـات
فلسطيني لتصبحا على النحـو اآلتـي (ال يترتـب علـى الطعـن بإعـادة المحاكمـة وقـف تنفيـذ الحكـم,
ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة التــي تنظــر الطعــن أن تــأمر بوقــف التنفيــذ قبــل نظــر الطعــن متــى طلــب
ذلك ,وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ,سواء بكفالة أو بدون كفالة ) .
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المطلب الثاني
الحكم في طلب إعادة المحاكمة
نصت المادة ( )225من قانون المرافعات المصري على (تفصل المحكمة أوال في جواز
قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعالن جديد,
على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول االلتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد
قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ,وال تعيد المحكمة النظر إال في الطلبات التي تناولها
االلتماس) ,ويقابلها المادة ( )231من قانون أصول المحاكمات األردني حيث تنص على (-3
ال تعيد المحكمة النظر إال في الطلبات التي تناولها االستدعاء -2 .للخصم أن يطلب إعادة
المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن ال يتجاوز ذلك ختام المحاكمة ويسقط
طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة ) ,والمادة ( )236من
نفس القانون حيث تنص على (تفصل المحكمة أوال في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكال
ثم تنظر في الموضوع ) ,ويقابلها نص المادة ( )259من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني
حيث تنص على ( -3تفصل المحكمة أوال في جواز قبول الطعن شكال فإذا قررت قبوله تنظر
في الموضوع ,ويجوز لها أن تحكم في قبول الطعن وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم
قد قدموا طلباتهم في الموضوع  -2 .ال تعيد المحكمة النظر إال في الطلبات التي تناولها
الطعن ) .
يتضح مما سبق أن المحكمة تنظر إعادة المحاكمة على مرحلتين ,وقد تنظره على مرحلـة
واحدة ,وذلك في حالة توافر مقومات نظره على مرحلة واحـدة ,تنحصـر المرحلـة األولـى فـي شـكل
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طلب إعادة المحاكمة ,ومن خالل ذلك تبحث المحكمة الشروط الـالزم توافرهـا لجـواز طلـب إعـادة
المحاكمة ,فإذا تخلفت الشروط قضت المحكمة برد الطعن بإعادة المحاكمة ,وتقف المحكمـة عنـد
ه ــذا الح ــد ,وحي ــث تـ ـوافرت ش ــروط إع ــادة المحاكم ــة وك ــان هنال ــك دف ــع بع ــدم قب ــول الطل ــب ,فـ ـإن
المحكمــة تفصــح عــن رفــض الــدفع لت ـوافر شــروط قبــول الطعــن بإعــادة المحاكمــة ,أمــا إذا تخلفــت
شروط قبول الطعن بإعادة المحاكمة قضت المحكمة بعـدم قبـول الطعـن وتقـف المحكمـة عنـد هـذا
الحد (. )1
جائز ومقبوال ومرفوع في
ا
متى توافرت مقومات طلب إعادة المحاكمة الشكلية ,بأن كان
الميعاد المحدد قانونا ,توجب القضاء بقبول الطعن شكال ,وقد قضت محكمة االستئناف برام اهلل
( لورود االستئناف ضمن المدة القانونية فقد قبل شكال ,أما من حيث الموضوع فإن المحكمة ال
ترى بأن ما أشار إليه المتقدم باالستئناف يمت بصلة للحاالت الواردة على سبيل الحصر إلعادة
المحاكمة )( ,)2ويترتب على هذا القبول وبقوة القانون زوال الحكم محل الطعن ,وجميع اآلثار
التي ترتبت عليه ,ودونما حاجة للنص على إلزاء الحكم ,وال يكون هنالك تثريب على قرار
المحكمة إذا ما حكمت بقبول الطعن شكال وبإلزاء الحكم محل الطعن ( ,)3وبهذا القضاء تكون
المحكمة قد نظرت المرحلة األولى ,ومن ثم تقوم المحكمة بتحديد جلسة للمرافعة بالموضوع,
وذلك طالما لم يتعرض الخصوم للموضوع قبل القضاء بقبول الطعن شكال ,وبهذه الجلسة تبدأ
المرحلة الثانية ,والتي يكون فيها للخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم في خصوص موضوع الطعن

) )1أحمد أبو الوفا  :المرافعات المدنية والتجارية – مرجع سابق– ص , 622فتحي والي  :مرجع سابق – ص . 220
) (2القرار الصادر عن محكمة االستئناف الفلسطينية برام اهلل – رقم  – 69/992بتاريخ . 3662/30/2
) )3محمود محمد الكيالني  :مرجع سابق – ص , 296أنور طلبة  :مرجع سابق – ص , 220فتحي والي  :مرجع سابق – ص
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بإعادة المحاكمة ,أما إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم ودفوعهم ,جاز للمحكمة أن تصدر
حكما واحدا في الشكل والموضوع ,أو تقضي في الشكل وتحدد جلسة لنظر الموضوع ,دونما
حاجة إلعالن الخصوم بها ,طالما كانت الخصومة في الطعن بإعادة المحاكمة قد انعقدت (.)1
وقضت محكمة النقض المصرية أن الخصومة في الطعن بإعادة المحاكمة تمر
بمرحلتين ,حيث يتعين على المحكمة أن تتحقق أوال من أن الطعن قد رفع في ميعاده الصحيح
وصحيحا من ناحية الشكل ,ومتعلقا بحكم نهائي مبنيا على أحد األسباب التي نص عليها القانون
على سبيل الحصر ,وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بعدم قب ـ ـول الطعن بإعـ ـادة المحاكمة واما
بالحكم بقبوله ,وفي هذه الحالة يترتب على هذا الحكم زوال الحكم محل الطعن واعتباره كأن لم
يكن في حدود ما رفع عنه الطعن ,وتبدأ المرحلة الثانية من الحكم في موضوع الطلب (. )2
ويتضح من نص المادة ( )236أن قانون أصول المحاكمات األردني قد أعطى المحكمة
سلطة نظر الطعن بإعادة المحاكمة على مرحلتين حيث تلتزم المحكمة بالمرحلة األولى بالتأكد
من أن الطلب قد قدم في الميعاد ,وأنه متعلق بحكم قطعي حاز قوة القضية المقضية ,وأنه مبني
على أحد أسباب الطعن بإعادة المحاكمة المنصوص عليها في القانون ,فإذا ظهر لها أن الطلب
مقدم بصورة صحيحة تحكم المحكمة بقبول الطعن شكال ,وتنتقل إلى المرحلة الثانية ببحث
موضوع الطعن والفصل فيه ,وتكون المحكمة ملتزمة في حدود الطلبات التي تناولها طلب إعادة
المحاكمة (. )3

) )1فتحي والي  :مرجع سابق – ص  , 223أنور طلبة  :مرجع سابق – ص , 223-220عبد اهلل الف ار  :مرجع سابق -ص .522
) )2نقض مدني رقم  59 -2901ق – بتاريخ.3662/9/23
) )3صالح الدين محمد شوشاري  :مرجع سابق – ص  , 225-222محمود محمد الكيالني  :مرجع سابق – ص . 293
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ونحن نرى أنه كان حريا بالمشرع األردني أن يعطي المحكمة السلطة في الحكم بقبول
الطعن بإعادة المحاكمة ,والحكم بالموضوع على مرحلة واحدة إذا ما كان الخصوم قد قدموا
طلباتهم ودفوعهم في الموضوع ,وذلك تسهيال لعملية التقاضي واالقتصاد في الوقت .
وللحكم بإعادة المحاكمة يجب أن تتأكد المحكمة من جواز الطعن بإعادة المحاكمة ,
وتحكم بقبول الطعن ومن ثم التصدي للموضوع على النحو اآلتي -:
أوًال  /نظر شكل الطعن وتوافر أسبابه -:
يجب على المحكمة من تلقـاء نفسـها بحـث الشـروط الواجـب توافرهـا لجـواز الطعـن بإعـادة
المحاكمــة  ,حيــث أن ذلــك يتعلــق بالنظــام العــام ,ألن الطعــن بإعــادة المحاكمــة مــن طــرق الطعــن,
وبالتــالي فهــو يخضــع للقواعــد العامــة المقــررة للطعــن فــي األحكــام ,وتنحصــر هــذه الشــروط فيمــا
يلي-:
محكوما عليه -:
 -3أن يكون الطاعن
ً
يتوجــب أن يكــون الطــاعن محكوم ـا عليــه ,س ـواء مثــل فــي الدع ـ ـوى بنفســه أو بمــن ينــوب
عنــه ,ض ــامنا لخصــم أص ــيل أو متــدخال ف ــي الــدعوى أو مـ ـدخال فيهــا ,وحي ــث إن طالــب الت ــدخل
االختص ــامي ال يعتب ــر خص ــما إال إذا قبل ــت المحكم ــة تدخل ــه وص ـ ـ ـدر الحك ــم النه ـ ـ ـائي ف ــي غي ــر
صــالحه ,أم ــا إذا لــم تقب ــل المحكمــة تدخل ــه وفصــلت ف ــي الــدعوى ,ف ــال يعتبــر محكومـ ـا عليــه ف ــي
موضوع الدعوى ,ممـا يحـول دونـه والطعـن فـي هـذا الحكـم ,ويقتصـر حقـه فـي الطعـن علـى الجـزء
الذي حكم فيه برفض تدخله ,فهو هنا يعتبر محكوما عليه ,ويستطيع الطعن وفقا للطـرق المحـددة
قانون ـا ,وحيــث إن الطعــن بإعــادة المحاكمــة يــرد علــى األحكــام النهائيــة ,وكــان هــذا ال يتعلــق بمــن
89

رفضــت المحكمــة قبــول تدخلــه ,ممــا يحــول دونــه والطعــن فــي هــذا القضــاء ,وبالتــالي ال يجــوز لــه
الطعــن بإعــادة المحاكمــة ,ألنــه ال يعتبــر محكوم ـا عليــه ,أمــا إذا طلــب التــدخل لالنضــمام وكانــت
حجيــة الحكــم تتعــدى إليــه ,يصــبح مــن الجــائز لــه الطعــن بإعــادة المحاكمــة إذ يعتبــر هنــا فــي حكــم
الخلف العام ,وذلك وفقا للفقرة الثامنة من المـادة ( )223مـن قـانون المرافعـات المصـري ,ويشـترط
حينها إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم ( ,)1أما وفقـا ألحكـام قـانون أصـول
المحاكمــات األردنــي وقــانون المحاكمــات الفلســطيني فيجــوز للزيــر الــذي يكــون الحكــم حجــة عليــه
الطعن باعتراض الزير (. )2

صفة الطاعن
يجــب عل ـى الطــاعن أن يقــدم طلــب إعــادة المحاكمــة بــنفس الصــفة التــي كانــت لــه وقــت
صــدور الحكــم ,فــإذا رفعــه بصــفة أخــرى أدى ذلــك إل ـى حــدوث االخــتالف بــين الطــاعن والمحكــوم
عليه ,ويترتب علـى ذلـك انتفـاء أحـد الشـروط الالزمـة لقبـول الطعـن بإعـادة المحاكمـة ,ومثـال ذلـك
) )1فتحي والي  :مرجع سابق – ص , 292أنور طلبة  :مرجع سابق – ص. 223-222
) )2نص المادة ( )209من قـانون أصـول المحاكمـات األردنـي ( -3لكـل شـخص لـم يكـن خصـما وال ممـثال وال متـدخال فـي دعـوى صـدر
فيها حكـم يعتبـر حجـة عليـه أن يعتـرض علـى هـذا الحكـم اعتـراض الزيـر -2 .يحـق للـدائنين والمـدنيين المتضـامنين والـدائنين والمـدينين
بــالتزام غيــر قابــل للتجزئــة أن يعترضـوا اعتـراض الزيــر علــى الحكــم الصــادر علــى دائــن أو مــدين آخــر إذا كــان مبنيـا علــى غــش أو حيلــة
تمــس حقــوقهم بشــرط أن يثبت ـوا هــذا الزــش أو هــذه الحيلــة بجميــع طــرق اإلثبــات -2 .يحــق لل ـوارث أن يســتعمل هــذا الحــق إذا مثلــه أحــد
الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدور الحكم مشـبوبا بزـش أو حيلـة )  ,ونـص المـادة ( )222مـن قـانون المحاكمـات الفلسـطيني
( لكل شخص لـم يكـن خصـما وال ممـثال وال متـدخال فـي دعـوى صـدر فيهـا حكـم يعتبـر حجـة عليـه أن يعتـرض علـى هـذا الحكـم اعتـراض
الزيــر ,ويســتثنى مــن ذلــك أحكــام محكمــة الــنقض  -2 .يحــق للــدائنين والمــدينين المتضــامنين أو بــالتزام غيــر قابــل للتجزئــة أن يعترض ـوا
علـ ــى الحكـ ــم الصـ ــادر عل ـ ـى دائـ ــن أو مـ ــدين آخـ ــر إذا كـ ــان مبني ـ ـا علـ ــى غـ ــش أو حيلـ ــة تمـ ــس حقـ ــوقهم بشـ ــرط إثبـ ــات الزـ ــش أو الحيلـ ــة.
 -2يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه إذا صدر الحكم مشوبا بزش أو بحيلة ) .
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ص ــدور الحك ــم ض ــد الش ــركة وأن يق ــدم ممث ــل الش ــركة طل ــب إع ــادة المحاكم ــة بص ــفته الشخص ــية,
والصفة تتعلق بالنظام العام مما يجعل المحكمة تتصدي لها ولو من تلقاء نفسها(. )1

مصلحة الطاعن
يجــب أن تك ــون للط ــاعن مص ــلحة حقيقيــة يقره ــا الق ــانون يقص ــد تحقيقهــا م ــن خ ــالل ه ــذا
الطعــن ,بحيــث إذا انتفــت المصــلحة تخلــف أحــد شــروط قبــول الطعــن ,ومثــال ذلــك أن يــتم القضــاء
ضــد شــخص بتثبيــت ملكيــة عقــار اســتنادا إل ـى عقــد بيــع مســجل ,فيرفــع أحــد دائنيــه طعن ـا بإعــادة
المحاكم ـة فــي هــذا الحكــم اإلنتهــائي ,ويتب ـين أن الزيــر الــذي لــم يمثــل فــي الــدعوى تملــك العقــار
بالتقادم المكسب ,إذ بإلزاء حكم تثبيت الملكيـة لـن يعـود ذلـك بـالنفع علـى الطـاعن ,والعبـرة بتـوافر
ـائز
المص ـلحة هــو وقــت صــدور الحكــم محــل الطعــن ,بحيــث إن ازلــت فيمــا بعــد ,ظــل الطعــن جـ ا
ويتوجــب علــى المحكمــة الفص ـل فيــه كمــا لــو كانــت المصــلحة قائمــة ,أمــا إذا انتفــت قبــل صــدور
الحكم يترتب عليه عدم جواز الطعن بإعادة المحاكمة النتفاء المصلحة(.)2
 -2يجب أال يكون الطاعن قد قبل الحكم -:
يعتبر قبول المحكوم عليه الحكم الصادر فـي الـدعوى نـزوال عـن حقـه فـي الطعـن بإعـادة
صادر بعد ثبوت وجود سبب من أسباب الطعن بإع ـ ـ ـادة
ا
المحاكمة ,ويجب أن يكون هذا القبول

) )1عباس نايف الزبيدي  :الطرق القانونية للطعن باألحكام القضائية -رسالة نيل درجة الماجستير في القانون الخاص – األكاديمية
العربية بالدنمارك قسم القانون – – 2032ص , 322فتحي والي  :مرجع سابق – ص. 292
) )2عباس نايف الزبيدي  :مرجع سابق– ص , 325أنور طلبة  :مرجع سابق – ص. 222
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صادر عن طواعية واختيار المحكوم عليه (. )1
ا
المحاكمة ,ويجب أن يكون هذا القبول
جائز -:
 -2يجب أن ال يكون الطعن باالستئناف ًا
يعتبر الطعن بإعادة المحاكمة من طرق الطعن غيـر العاديـة ,والتـي ال يجـوز اللجـوء إليهـا
إال بعــد عــدم جـواز الطعــن بــأي مــن طــرق الطعــن العاديــة ,حيــث إنــه إذا تبــين للمحكمــة أن الحكــم
محل الطعن يجوز الطعن فيه باالسـتئناف أن تحكـم بعـدم قبـول طلـب إعـادة المحاكمـة ومـن تلقـاء
نفسها ( ,)2وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية بأن " لما كان الحكم محل الطعـن فيـه رقـم
 .....محال للطعن بالنقض في الطعن رقم  .....وقضت محكمة النقض بتاريخ  .....بعـدم قبـول
الطعــن ,واذا عــادت الطاعنــة وطعنــت عل ـى الحكــم المطعــون فيــه أمــام محكمــة االســتئناف التــي
أصدرته بإعادة المحاكمة ,وكان يتعـين عليهـا أن تقضـي فـي الطعـن بعـدم جـوازه لمـا فـي ذلـك مـن
مســاس بحجيــة الحكــم الصــادر مــن محكمــة الــنقض واذ خالفــت هــذا النظــر وتصــدت لبحــث مــدى
تـوافر أوجــه الطعــن بإعــادة المحاكمــة ,وانتهــت بحكمهــا محــل الطعــن الماثــل إلـى عــدم قبــول إعــادة
المحاكمة ,بما كان يتعين معه نقض الحكـم إال أنـه ولمـا كـان عـدم قبـول الطعـن بإعـادة المحاكمـة
وعدم جوازه يتساويان في النتيجة بما ال يحقق معه نقض الحكم سوى مجرد مصلحة نظرية بحتة,
فإنه يتعين الحكم برفض الطعن دون حاجة لبحث أسبابه " (. )3

) )1عباس نايف الزبيدي  :مرجع سابق– ص  , 325أنور طلبة  :مرجع سابق – ص. 222 -222
) )2عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص . 210
) )3نقض مدني مصري رقم 96 - 93ق  -بتاريخ . 3666/30/29
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ثانيا  /قبول الطعن بإعادة المحاكمة -:
ً
جائز ,ومـن ثـم تنتقـل المحكمـة
ا
متى توافرت الشروط السابقة كان الطعن بإعادة المحاكمة
لبحث الشروط الالزمة لقبوله ,ويجب لقبول الطعن أن يبنى على أحد األسباب التي نصـت عليهـا
الم ــادة ( )223م ــن ق ــانون المرافع ــات المص ــري ,والم ــادة ( )232م ــن ق ــانون أص ــول المحاكم ــات
األردنــي ,والمــادة ( )253مــن قــانون أصــول المحاكمــات الفلســطيني الــواردة عل ـى ســبيل الحصــر,
وأن يكــون الســبب تـوافرت شــروطه علـى النحــو الــذي تطلبتــه المـواد الســابقة ,ويصــح االســتناد إلــى
أكثر من سبب ,أما إذا تبين للمحكمة أن الطاعن لم يستند ألي من هـذه األسـباب ,أو عـدم تـوافر
شروط كل سبب ,قضت بعـدم قبـول الطعـن ,وتقـف عنـد هـذا الحـد  ,حيـث يحـول قضـاؤها بـرفض
الطلب من نظر الموضوع ,ويعتبر توافر أحد هذه األسباب أو أكثر متعلقا بالنظام العام يجـب أن
تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ,ويجب أن يقدم الطعن في الميعاد المحدد قانونا لذلك (. )1
ووفقا للقوانين محل المقارنة ( )2فإن صفة المطعون ضـده تتعلـق بقبـول الطعـن وال تتعلـق
بجوازه ,وبالتالي فهي تتعلق بالنظام العام ,حيث تتصدى لها المحكمة من تلقـاء نفسـها ,أمـا صـفة
الطاعن فتتعلق بجواز الطعن ,وبذلك تتعلق بالنظام العام مما تتصدى لـه المحكمـة ولـو مـن تلقـاء
نفسها (. )3

) )1أنور طلبه  :مرجع سابق – ص. 225
) (2نص المادة ( )2من قانون المرافعات المصري ( ال تقبل أي دعوى كما ال يقبل أي طلب أو دفع استنادا ألحكام هذا القانون أو أي
قــانون آخــر ,ال يك ــون لص ـاحبه فيه ــا مصــلحة شخصــية ومباشـ ـرة وقائمــة يقره ــا القــانون )  ,نــص الم ــادة( )2فق ـرة( )3م ــن قــانون أص ــول
المحاكمــات األردنــي ( -3ال يقبــل أي طلــب أو دفــع ال يكــون لصــاحبه فيــه مصــلحة قائمــة يقرهــا القــانون) ,نــص المــادة ( )2مــن قــانون
أصول المحاكمات الفلسطيني ( -3ال تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن ال يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون ) .
) )3فتحي والي  :مرجع سابق – ص. 220
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ثالثًا  /التصدي للموضوع -:
تنص المادة ( )225مرافعات مصري على (تفصـل المحكمـة أوال فـي جـواز قبـول التمـاس
إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فـي الموضـوع دون حاجـة إلـى إعـالن جديـد ,علـى أنـه يجـوز
لهــا أن تحكــم فــي قبــول االلتمــاس وفــى الموضــوع بحكــم واحــد إذا كــان الخصــوم قــد ق ـدموا أمامهــا
طلباتهم في الموضوع ,وال تعيد المحكمة النظر إال في الطلبات التي تناولها االلتمـاس ) ,ويقابلهـا
نـص المـادة ( )236مـن قـانون أصـول المحاكمـات األردنـي حيـث تـنص علـى ( تفصـل المحكمـة
أوال فــي جـواز قبــول طلــب إعــادة المحاكمــة شــكال ثــم تنظــر فــي الموضــوع ) ,ويقابلهــا نــص المــادة
( )259من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني حيث تنص على ( -3تفصل المحكمـة أوال فـي
جـواز قبــول الطعــن شــكال فــإذا قــررت قبولــه تنظــر فــي الموضــوع ,ويجــوز لهــا أن تحكــم فــي قبــول
الطعن وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم فـي الموضـوع -2 .ال تعيـد
المحكمة النظر إال في الطلبات التي تناولها الطعن ) .
يتضـ ــح مـ ــن الم ـ ـواد السـ ــابقة أن كـ ــال مـ ــن قـ ــانون المرافعـ ــات المصـ ــري وقـ ــانون أصـ ــول
أجاز للمحكمة أن تقوم بنظر الطعن بإعادة المحاكمة علـى مـرحلتين أو
ا
المحاكمات الفلسطيني قد
علـى مرحلــه واحــدة بــالحكم بقبــول الطعــن والحكــم فــي الموضــوع بــنفس الق ـرار إذا مــا قــام الخصــوم
بتقديم دفوعهم وطلباتهم ,وذلك علـى عكـس موقـف المشـرع األردنـي ,والـذي نـص علـى أن الطعـن
بإعادة المحاكمة ينظر فقط على مرحلتين ,األولى تتعلق بقبول الطعن أو رفضه ,والمرحلة الثانية
لنظر موضوع الطلب .
ف ــإذا انته ــت المحكم ــة م ــن بح ــث الش ــروط الش ــكلية للطع ــن ,وقض ــت بقبول ــه ,ب ــذلك تنته ــي
المرحلة األولى ,ومن ثم تحدد جلسة لنظر الموضوع ,وهذه المرحلة تعتبر المرحلة الثانية ,وتكـون
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فــي الحالــة التــي لــم يبـ رـد الخصــوم طلبــاتهم ودفــوعهم ولــم يتعرض ـوا للموضــوع أو فــي حالــة رغبــة
المحكمة نظر الطعن على مرحلتين ,وال تكون هنالك حاجة إلعالن المطعون ضده بجلسة النظر
فــي موضــوع الطعــن ,وهــو مــا أكدتــه محكمــة الــنقض الفلســطينية ب ـرام اهلل حيــث قضــت(إن دعــوى
إعادة المحاكمة ال تخضع لتبادل اللوائح كونها من طرق الطعن غيـر العاديـة ولهـا أصـول محـددة
من حيث تقديمها وقبولها والسير فيها ) ( ,)1حيث إنه طالما أعلن بالطعن إعالنا قانونيـا افتـرض
علمه بالموعد المحدد لنظر الطعن وتكون الخصومة قد انعقدت بالطعن ,ويقتصر هذا العلم علـى
هذا النطاق ,حيث ال يمتد إلى بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم محل الطعن (. )2
ونحن نؤيد موقف كل من قانون المرافعات المصري وقانون أصول المحاكمات الفلسطيني,
ف ــالحكم ب ــالطعن بإع ــادة المحاكم ــة علـ ـى مرحل ــة واح ــدة إذا م ــا ك ــان الخص ــوم ق ــد ق ــدموا طلب ــاتهم
ودفوعهم ,يؤدي إلى تسريع التقاضي ويسهل من عمل القاضي ويوفر الوقت .
وللخصوم في الطعن الحق فـي تقـديم طلبـاتهم فـي الموضـوع وابـداء دفـوعهم سـواء المؤيـدة
للحك ــم مح ــل الطع ــن أو المناقض ــة ل ــه ,وذل ــك م ــن خ ــالل طل ــب الطع ــن أو المرافع ــة الش ــفوية أو
المكتوبــة وذلــك قبــل الحكــم بقبــول الطعــن ,ويكــون ذلــك تمكين ـا للمحكمــة إذا رأت أن تنظــر الطعــن
بإعــادة المحاكمــة علــى مرحلــة واحــدة  ,وتبق ـى للحكــم محــل الطعــن قــوة األمــر المقضــي بــه ,رغــم
عــودة الخصــوم للتجــادل فــي موضــوعه وال تــزول هــذه الحجيــة إال بقبــول الطعــن شــكال ,وذلــك فــي
الحدود التي رفع فيها الطعن بإعادة المحاكمة (. )3

) )1نقض مدني رقم  2002/15الصادر عن محكمة النقض برام اهلل بتاريخ . 2001/30/32
) )2مصطفي عبد الحميد عياد  :مرجع سابق  -ص . 256-251
) )3عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :مرجع سابق – ص . 922
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ويخضع الطعن بإعادة المحاكمة عند التصدي للموضوع لكل ما تخضع لـه الـدعوى أمـام
المحكمــة التــي تنظـره ,وللمحكمــة اتخــاذ كــل مــا يلــزم للفصــل فــي الموضــوع مــن إجـراءات مــن نــدب
خبيــر أو اس ــتجواب خص ــم أو إحال ــة الــدعوى للتحقي ــق ,وله ــا ش ــطبه واعتبــاره ك ــأن ل ــم يك ــن ,كم ــا
للخصــوم الحــق فــي إبــداء مــا يريــدون مــن دفــوع وأوجــه دفــاع ,وتقــديم الطلب ـات العارضــة وطلــب
اإلحالة للتحقيق ,وكل ما كان يجوز لهم اتخاذه قبل صدور الحكـم محـل الطعـن ,فـإذا حكـم بقبـول
الطعن شكال عاد الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدوره (. )1
على الرغم من أنه بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شـكال يـزول الحكـم محـل الطعـن ,إال أن
اإلج ـراءات التــي تمــت أثنــاء نظــر الــدعوى محــل الطعــن تبق ـى قائمــة ,يتجــادل فيهــا الخصــوم فــي
ص ــحتها أو بطالنه ــا أو داللته ــا ,دونم ــا تقي ــد بم ــا ورد ف ــي الحك ــم بش ــأنها بع ــد زوالـ ـه ,وللمحكم ــة
االستناد إلى دليل معين كان الحكم قد رفضه أو أن ترفض دليال كان الحكم قد اسـتند إليـه ,وذلـك
طالما أن الـدليل لـم يكـن هـو وجـه الطعـن بإعـادة المحاكمـة الـذي أدى لـزوال الحكـم محـل الطعـن,
كاألوراق المزورة أو الشهادة الزور التي بني الحكم عليها (. )2
ويعــود الطــاعن إل ـى وضــعه الــذي كــان عليــه قبــل صــدور الحكــم محــل الطعــن ,فــإذا كــان
مــدعى عليــه ظــل كــذلك حــين تصــدي المحكمــة للطعــن بإعــادة المحاكمــة ,وان كــان مــدعيا ظــل
كذلك ,ويكون للمحكمة نفس السلطات التي كانـت لهـا عنـد بحـث الموضـوع ( ,)3وتنظـر المحكمـة
في الموضوع في حدود الطعن بإعادة المحاكمة ,بحيث إذا قضت المحكمة برفض الطعن بإعـادة
المحاكمة انصرف ذلك إلى الطلبات التي فصل فيها الحكم محل الطعن ,والتي تضمنتها صـحيفة
) )1أنور طلبة  :مرجع سابق – ص  , 221عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :مرجع سابق – ص . 922
) (2عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :مرجع سابق – ص  , 922أنور طلبة  :مرجع سابق – ص . 221
) )3فتحي والي  :مرجع سابق – ص  , 222عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :مرجع سابق – ص . 922
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الطعن ,أما إذا توافرت األدلـة بالنسـبة إلـى تلـك الطلبـات أمـام المحكمـة التـي تنظـر الطعـن أجابـت
الطاعن إليها كما لو كانت تنظر الموضوع ألول مرة (.)1
ابعا  /سقوط الخصومة في الطعن بإعادة المحاكمة
رً
ذكرنا فيما تقدم أن الفصل في الطعن بإعادة المحاكمـة قـد يـتم علـى مـرحلتين ,تبـدأ األولـى
بإيداع طلب إعادة المحاكمة قلم الكتاب وتنتهي بقبول الطعن شكال ,بينما تبدأ المرحلة الثانية من
قبول الطعن وتنتهي بالفصل في الموضوع ,وفي هـذه المرحلـة يـزول الحكـم محـل الطعـن ,ويعتبـر
موضوع الدعوى مطروحا على المحكمة بالحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم محل الطعن .
فإذا توقف السير في الطعن مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح في الطلب وفقا لنص
الم ــادة ( )322م ــن ق ــانون المرافع ــات المص ــري ويقابله ــا ن ــص الم ــادة ( )322م ــن ق ــانون أص ــول
المحاكمات الفلسطيني ( ,)2وكان ذلك بفعل المدعي أو بامتناعـه عـن فعـل ,جـاز للمطعـون ضـده
أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة في الطعن ,وقد أورد قانون أصول المحاكمات األردني حاالت
أخــرى لســقوط الــدعوى وذلــك فــي نــص المــادة (,)3()322فإنــه يترتــب علــى هــذا القضــاء بســقوط
الطعــن فــي المرحلــة األولــى إلزــاء جميــع اإلجـراءات التــي تمــت بمــا فـي ذلــك طلــب الطعــن بإعــادة
) )1عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :مرجع سابق – ص , 922-922أنور طلبة  :مرجع سابق – ص. 226
) )2نص المادة ( )322من قانون المرافعات المصري ( لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو
امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة إذا انقضت ستة أشهر اعتبا ار من آخر إجراء اتخذ فيها) ,وتقابلها المادة ( )322من قانون
أصول المحاكمات الفلسطيني وهي بذات الصياغة .
) )3نص المادة ( )322من قانون أصول المحاكمات األردني (يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى في الحاالت التالية -3:إذا كانت
الالئحة ال تنطوي على سبب الدعوى  -2إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة
خالل مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك  -2إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقدي ار مقبوال ولكن الرسوم التي دفعت
كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خالل مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك) .
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المحاكمة ,ويزول كل أثر ترتب على الطعن ويعتبر الطعن كأن لم يكن ,ويعتبر هنا الطـاعن فـي
حكم المدعي .
بينما إذا تـم القضـاء بالسـقوط فـي المرحلـة الثانيـة ,وكـان الطعـن بإعـادة المحاكمـة مرفوعـا
أمام محكمة أول درجة ,فإن الخصـوم يعـودون إلـى الحالـة التـي كـانوا عليهـا قبـل رفـع الطعـن ,فـي
الدعوى محل الطعن ,إذ يترتب على قبول الطعن زوال الحكـم محـل الطعـن واعتبـاره كـأن لـم يكـن
وزوال كافة اآلثار التي ترتبت عليه ,وبذلك تطرح الدعوى من جديـد علـى المحكمـة كمـا لـو كانـت
مرفوعـة ألول مـرة ولـم يفصـل فيهــا مـن قبـل وتنظرهـا علـى هــذا األسـاس ,وبالتـالي إذا وقـف الســير
فيها لمدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح فيها بفعـل أو بامتنـاع المـدعي عـن فعـل ,سـواء أكـان
المدعي هو الطـاعن أو هـو المطعـون ضـده ,فيجـوز للمطعـون ضـده المطالبـة بسـقوط الخصـومة,
فيعود لكل خصم صفته التي كانت له قبل صدور الحكم المطعون فيـه ,وتنحصـر المرحلـة الثانيـة
في نظر الدعوى كما لو رفعت ابتداء (. )1
بينما إذا تم رفع الطعـن أمـام محكمـة إسـتئنافية ,سـواء أكانـت محكمـة االسـتئناف أو محكمـة
البدايــة بصــفتها االســتئنافية ,فيترتــب عل ـى الحكــم بســقوط الخصــومة فــي الطعــن بإعــادة المحاكمــة
اعتب ــار الحك ــم االبت ـ ـ ـدائي إنتهائيـ ـا ,إذ زال الحك ــم مح ـ ـ ـل الطعـ ـ ـن ( الحك ــم االس ــتئنافي ) ,بموج ــب
الحكم الذي قضـى بقبـول الطعـن شـكال وهـو حكـم قطعـي ال يسـقط بسـقوط الخصـومة فـي الطعـن,
سواء أقضي بذلك في المرحلة األولى أم المرحلة الثانية (. )2

) )1فتحي والي  :مرجع سابق – ص . 223
) )2نبيل إسماعيل عمر  :الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر – مرجع سابق – ص . 262
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هنا وقد تكون الدعوى مقتصرة على طلب واحد موضوعي ,ويصدر حكم نهائي فيها,
وقد يطعن بإعادة المحاكمة فيه ,فإذا قضي بقبول الطعن شكال زال الحكم وتبعه ما ترتب عليه
من مصاريف وأتعاب محاماة ,حيث إنها تتبع الحكم الموضوعي وجودا وعدما ,فإذا كان الطعن
بإعادة المحاكمة قد قضي فيه برفض الدعوى األصلية ,وهو ما يوجب إلزام المدعي بالمصاريف
وأتعاب المحاماة ,بينما إجابة الطاعن لطلباته ,يوجب على المحكمة أن تضمن الحكم األخير
إلزام المطعون ضده المصاريف وأتعاب المحاماة (. )1
ويكون حكم الطلب التابع عند تحديد نطاق الطعن بإعادة المحاكمة نفس حكم الطلب
المرتبط بالطلب األصلي أو المندمج فيه ,فإن القضاء بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكال يؤدي
إلى زوال الحكم برمته ,ولو أن الطعن لم يتناول الشق الصادر في الطلب المتفرع عن الطلب
األصلي باعتبار أنه متفرع من الطلب األصلي وال يستقل عنه ,ويخضع الطلب الفرعي لما
يخضع له الحكم محل الطعن دونما حاجة إلى تناوله في الطعن أو النص عليه في الحكم
الصادر في الطعن في حالة اندماج الطلبات ,سواء أقدمت في دعويين تم ضمهما من خالل
المحكمة ,ففقد كل طلب ذاتيته وذلك التحاد كل من الخصوم والموضوع والسبب ,أو أن يقدم احد
الطلبين كطلب عارض ,ويترتب على قبول الطعن بإعادة المحاكمة شكال زوال الحكم برمته ,ولو
لم يتناول الطعن إال أحد الطلبات المندمجة ,وتطرح الدعوى من جديد في كل ما قدم فيها من
طلبات (. )2
وآخر احتياطيا ,وقد حكم للمدعي بأحدهما ,فال يجوز
ا
واذا تضمنت الدعوى طلبا أصليا
له الطعن لعدم القضاء له بالطلب اآلخر ,شأن الطعن بإعادة المحاكمة شأن باقي طرق الطعن,
) )1أنور طلبة  :مرجع سابق – ص . 222-222
) )2عبد الحميد الشواربي  :مرجع سابق – ص . 223-220
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ال يجوز لها الخوض في القضاء أو عدم القضاء بالطلب األصلي أو االحتياطي ,إذ يستقل كل
طلب منهما عن اآلخر ,وال يعتبر أحدهما مرتبط أو مندمج في اآلخر ,وفي حالة تعدد الطلبات
واستقالل كل منها عن اآلخر ,وقضت المحكمة في كل منها ,فالطعن بإعادة المحاكمة الذي
يرفع بخصوص أحدها ال يمتد إلى اآلخر ,حيث إنه إذا قضي بقبول الطعن بإعادة المحاكمة
شكال زال شق الحكم الخاص بالطلب الذي تناوله الطعن ,واقتصر نطاقه على هذا الشق فقط,
وبالتالي يمتنع على المحكمة إعـ ـ ـادة النظـ ـر في باق ـي الطلبات التي تضمنها الحكم ,فإذا أخطأت
المحكمة وتص ـ ـ ـدت لها مجددا ,كان قضـ ـ ـاؤها ذلك خطـ ـأ يتعين االلتف ـ ـ ـات عنه (. )1
خامسا  /القضاء بتغريم الطاعن في إعادة المحاكمة
ً
األصل أن حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلها الدستور ,وال مسؤولية على من
يلجأ إلى القضاء طلبا لحق أو دفاعا عن نفسه ,لكن إذا أساء استخدام هذا الحق بقصد الكيد في
الخصومة فتوقع المحكمة غرامة على الطاعن في حالة رفض الطعن الذي قدمه .
وقد نصت المادة ( )229من قانون المرافعات المصري على ( إذا حكم برفض االلتماس
في الحاالت المنصوص عليها في الفقرات الست األولى في المادة  241يحكم على الملتمس
بزرامة ال تقل عن مائة وعشرين جنيه ,وال تجاوز أربعمائة جنيه واذا حكم برفض االلتماس في
الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين األخيرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو
بعضها ,وفى جميع األحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه ) ,ويقابلها نص المادة
( )220من قانون أصول المحاكمات األردني والتي تنص على ( إذا حكم برد الطلب يحكم على
مقدمه بزرامة مقدارها مائة وخمسون دينا ار والرسوم والمصاريف) ,ويقابلها الفقرة األولي من المادة
) )1أنور طلبة  :مرجع سابق – ص . 222
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( )252من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني والتي تنص على ( -3إذا حكم برفض الطعن
جاز للمحكمة أن تحكم على الطاعن بزرامة ال تزيد على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانونا ) .
ينصرف الحكم المذكور أعاله إلى كل حكم يرفض فيه طلبات الطاعن بإعادة المحاكمة
إلى طلباته كلها أو بعضها ,ويكون بمقتضى ذلك محكوما عليه سواء تعلق الحكم بشكل الطعن
أو بموضوعه ,ومن ثم فإن المحكمة تحكم بالزرامة إذا قضت بعدم جواز الطعن ,أو عدم قبوله
أو سقوط الحق فيه واعتباره كأن لم يكن ,أو سقوط الخصومة فيه أو انقضائها أو رفض الطعن
موضوعا ,فيعتبر الطاعن في كل هذه الحاالت محكوما عليه ,فنخلص إلى أن الرفض ينصرف
إلى كل حكم ال يترتب عليه إجابة الطاعن بإعادة المحاكمة إلى طلباته كلها أو بعضها (. )1
وفي حالة تعدد المحكوم عليهم ,وكان لكل منهم طلب مستقل عن طلبات اآلخرين,
ورفعوا جميعا طعنا واحدا ,فإن الزرامة تتعدد بمقدار عددهم ,أما إن لم يكن لكل منهم طلب
مستقل ,فال يقضى إال بزرامة واحدة تنفذ عليهم بالتضامن ,فإذا سددها أحدهم رجع على الباقين
كل بما يخصه بالتساوي فيما بينهم (. )2
ويثار هنا السوال عن مدى جواز الطعن في الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة
تنص المادة ( )222من قانون المرافعات المصري على (الحكم الذي يصدر برفض
االلتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله ال يجوز الطعن في أيهما
بااللتماس ) ,ويقابلها نص المادة ( )222من قانون أصول المحاكمات األردني والتي تنص على

) )1عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :مرجع سابق – ص . 922
) )2أنور طلبة  :مرجع سابق – ص. 229
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( ال يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم
في موضوعه) ,ويقابلها نص المادة ( )251من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني والتي تنص
على (ال يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة مرة أخرى في الحكم الصادر في الطعن بإعادة
المحاكمة ) .
تحكم المحكمة في الطعن بإعادة المحاكمة على مرحلتين ,في المرحلة األولى تتصدى
لجواز الطعن ثم لقبوله بعد التأكد من رفعه في الميعاد ,ولها أيضا أن تقضي بعدم جوازه أو
قبوله في هذه المرحلة ,وقد تحكم في نفس هذه المرحلة أو في المرحلة التالية ,باعتباره كأن لم
يكن أو بسقوط الخصومة فيه أو انقضائها ,ويكون ذلك قبل أن يصدر حكم في الموضوع في
حاله قبول الطعن شكال ,فإذا قضت في الموضوع كان ذلك منهيا للخصومة في الطعن (. )1
والحكم الذي يصدر برفض الطعن بإعادة المحاكمة أو الحكم الذي يصدر في موضوع
الطعن بعد قبوله ,ال يجوز الطعن في أيهما بالطعن بإعادة المحاكمة سواء من الطاعن أو
المطعون ضده ,ولو ألسباب مزايرة لتلك التي استند إليها الطعن األول ,ويكون الحكم الصادر
في موضوع الطعن بإعادة المحاكمة ,قابال للطعن فيه بذات الطرق المقررة للطعن التي كان
يخضع لها الحكم محل الطعن بإعادة المحاكمة باعتباره حكما نهائيا  ,وذلك فيما عدا الطعن
جائز بالنسبة
ا
جائز بالنسبة للحكم األول ,فإنه يكون
ا
بإعادة المحاكمة ,فإن كان الطعن بالنقض
للحكم الثاني الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة (. )2

) )1فاروق أبو الرب  :المرشد في التطبيقات القضائية وفقا للقوانين النافذة -الطبعة األولى -دون دار نشر –  – 2002ص ,326
سنية يوسف  :مرجع سابق – ص  , 91-92عبد الحكم فودة  :مرجع سابق – ص . 132-132
) )2معوض عبد التواب  :مرجع سابق – ص  , 29فاروق أبو الرب  :مرجع سابق– ص  ,326أحمد أبو الوفا  :مرجع سابق – ص
. 626
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وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية في قرار لها جاء فيه ( قاعدة عدم جواز الطعن
بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيها بهذا الطريق ,هي قاعدة أساسية واجبة
اإلتباع على إطالقها ,ولو لم ر
يجر بها نص خاص في القانون ,وتقوم على أساس جوهري من
قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار األحكام ووضع حد للتقاضي ) (.)1

) )1نقض مدني مصري رقم  - 215بتاريخ . 3622/3/32
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الخاتمة
استعرضنا من خيل هرا البحث موضوع إعادة المحاكمة كطعان غيار عاادي وقاد توصالنا
من خيل هرا البحث إلى عدة نتائج وتوصيات على النحو اآلتي -:

النتائج -:
لقد توصلنا من خالل دراستنا إلعادة المحاكمة في كل من قانون المرافعات المصري
وقانون أصول المحاكمات األردني وقانون أصول المحاكمات الفلسطيني إلى النتائج اآلتية -:
 -3يطلق ك عل من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ,وقانون أصول
المحاكمات المدنية األردني على هذا الطريق من طرق الطعن لفظ ( إعادة المحاكمة )
على عكس موقف المشرع المصري في قانون المرافعات والذي يطلق علية لفظ
( التماس إعادة النظر ) .
 -2يكون الطعن بإعادة المحاكمة في األحكام الصادرة بصفة نهائية متمثلة في األحكام
الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية أو في أحكام محاكم أول درجة التي ال تقبل
االستئناف ,فاألحكام االبتدائية ال يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة ,ولو وجد سبب من
أسباب الطعن بإعادة المحاكمة ,ألن هذه األحكام قابلة للطعن فيها باالستئناف .
 -2ال يخضع للطعن بإعادة المحاكمة األحكام اآلتية :
 الحكم الصادر برفض إعادة المحاكمة ,والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعدقبول طلب إعادة المحاكمة ,فال يجوز الطعن في أي منهما بإعادة المحاكمة .
 الحكم الذي طعن فيه بإعادة المحاكمة مرة ال يجوز الطعن فيه بإعادة المحاكمة مرةأخرى ولو كان الطعن مبنيا على سبب آخر أو على سبب لم يكتشف إال بعد
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صدور الحكم بإعادة المحاكمة ,غير أن الفقه يقصر هذا المنع على الطاعن ,بينما
يجيز للمطعون ضده أن يرفع طعنا جديدا إذا كان ميعاد الطعن قائما .
 األحكام الصادرة من محكمة النقض (محكمة التمييز وفقا لقانون أصول المحاكماتالمدنية األردني ) .
 -2يشترط لقبول الطعن بإعادة المحاكمة أن يكون الحكم المراد الطعن فيه بإعادة المحاكمة
حائز قوة األمر المقضي به ,وأن يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة المختصة في
ا
الوقت المحدد .
 -5أطلق ك عل من قانون المرافعات المصري وقانون أصول المحاكمات المدنية األردني نفس
اللفظ على الدليل الكتابي الذي يبنى عليه الحكم في الدعوى ,ويقر بعد ذلك بتزويره من
خالل صاحب الدليل أو يقضي بتزويره ,حيث أطلقا عليه األوراق ,وذلك على عكس ما
نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ,حيث أطلق عليه لفظ
السند ( مستند ).
 -9يختلف ك عل من قانون أصول المحاكمات األردني وقانون أصول المحاكمات الفلسطيني
عن قانون المرافعات المصري بالنص على أن الخصم في الدعوى قد حمل الزير على
إخفاء األوراق أو عدم تقديمها ,ونحن ال نرى أن ذلك يؤدي إلى اختالف في الحكم,
حيث أن قانون المرافعات المصري بنصه على أن يكون الخصم قد حال دون تقديم
الدليل ,تدخل فيها حمل الخصم للزير على إخفاء أو منع الخصم للزير من تقديم هذا
الدليل ,فبمجرد إثبات أن الخصم بفعله أو بفعل الزير المبني على إرادته ومعرفته قام
بإخفاء أو منع تقديم هذا الدليل يكون سببا لقبول الطعن بإعادة المحاكمة .
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 -2نص ك عل من قانون المرافعات المصري وقانون أصول المحاكمات األردني على ( إذا
صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثال تمثيال صحيحا في الدعوى
وذلك فيما عدا النيابة االتفاقية ) ,ضمن أسباب الطعن بإعادة المحاكمة ,وذلك على
عكس قانون أصول المحاكمات الفلسطيني والذي لم ينص على هذه الحالة ضمن
أسباب الطعن بإعادة المحاكمة .
 -1على عكس قانون المرافعات المصري ,لم ينص قانون أصول المحاكمات الفلسطيني
وقانون أصول المحاكمات األردني على (إذا كان الحكم حجة على شخص دون أن
يكون قد أدخل أو تدخل في الخصومة ,إذا ثبت أن هذا الشخص غش من كان يمثله
فيها أو تواطئه أو إهماله الجسيم ) ,ضمن أسباب الطعن بإعادة المحاكمة ,ولكنه ذكر
هذه الحالة ضمن حاالت اعتراض الزير وفقا لنص المادة ( )222فقرة ( )3من قانون
أصول المحاكمات الفلسطيني والتي تنص على ( -3لكل شخص لم يكن خصما وال
ممثال وال متدخال في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا
الحكم اعتراض الزير ,ويستثنى من ذلك أحكام محكمة النقض) ,وكذلك كان موقف
المشرع األردني حيث نص على هذه الحالة ضمن حاالت اعتراض الزير وفقا لنص
المادة ( )209الفقرة ( )3والتي تنص على ( -3لكل شخص لم يكن خصما وال ممثال
وال متدخال في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم
اعتراض الزير) ,وقد نص قانون أصول المحاكمات األردني على حالة أخرى من
حاالت إعادة المحاكمة وهي الفقرة الثامنة من المادة ( )232تتمثل في (إذا صدر بين
الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان ) .
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 -6تجيز الفقرة الخامسة من المادة ( )222من قانون المرافعات المصري أن تتألف المحكمة
التي تنظر الطعن من نفس القضاة الذين نظروا الدعوى محل الطعن حيث تنص علي
( -5ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر االلتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين
أصدروا الحكم ) ,ولم يتحدث ك عل من قانون أصول المحاكمات األردني وقانون أصول
المحاكمات الفلسطيني عن جواز تشكيل المحكمة من نفس القضاة الذين نظروا الدعوى
محل الطعن ,بل أجازوا أن يقدم الطعن بإعادة المحاكمة إلى نفس المحكمة التي
أصدرت الحكم محل الطعن .
 -30تتفق القوانين محل المقارنة فيما بينها ,وذلك في خصوص أن الطعن بإعادة المحاكمة
يقدم إلى نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم محل الطعن ,ولكنها اختلفت في شأن
البيانات التي يجب أن يحتوي عليها طلب إعادة المحاكمة والتي يترتب على تخلفها
البطالن ,حيث تطلب قانون المرافعات المصري احتواء طلب إعادة المحاكمة على بيان
الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب االلتماس واال كانت باطلة ,بينما تطلب قانون أصول
المحاكمات األردني وقانون أصول المحاكمات الفلسطيني أن يشتمل االستدعاء على بيان
الحكم المطعون فيه ,وأسباب الطعن واال كان طلب إعادة المحاكمة باطال .
 -33تبنى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني نفس موقف المشرع األردني
فنص في المادة ( )252على (  -3إذا حكم برفض الطعن جاز للمحكمة أن تحكم على
الطاعن بزرامة ال تزيد على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ),
وفي قانون أصول المحاكمات األردني في المادة ( )220نص على (إذا حكم برد الطلب
دينار والرسوم والمصاريف) ,حيث لم
ا
يحكم على مقدمة بزرامة مقدارها مائة وخمسون
يتطلبا كفالة مقدما وكذلك كان موقف المشرع المصري ,إال أنه اختلف مع القوانين محل
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المقارنة بتطلب الكفالة مقدما إذا ما كان سبب الطع ـن بإع ـ ـ ـادة المحاكمة أح ـ ـد الفقرتين
( )1,2من المادة ( ,)223أما بالنسبة إلى باقي أسباب الطعن بإعادة المحاكمة فلم
يتطلب كفالة مقدما ,وانما رتب على خسارة الطاعن بإعادة المحاكمة لدعواه أن أعطى
المحكمة السلطة التقديرية في إيقاع غرامة على الطاعن ال تقل عن مائة وعشرين جنية,
وال تزيد عن أربعمائة جنيه ,وقد أعطى المشرع الفلسطيني المحكمة السلطة التقديرية في
توقيع الزرامة ,ولكنه قيد هذه السلطة بأن ال تزيد عن مائتي دينار أردني ,على عكس
المشرع األردني الذي حدد مقدار الزرامة بمائة وخمسين دينار أردني ,ولم يترك للمحكمة
سلطة تقديرية بل حدد لها الزرامة مسبقا ويكتفي دورها في الحكم بهذه الزرامة إذا ما حكم
برد الطلب مع احتساب المصاريف والرسوم .
 -32خلت القوانين محل المقارنة من النص على تقديم طلب إعادة المحاكمة المقابل أو
الفرعي ,إال أن الفقه يجمع على جواز تقديم طلب إعادة المحاكمة المقابل وعدم جواز
تقديم الطلب الفرعي .
 -32حدد ك عل من قانون أصول المحاكمات األردني وقانون أصول المحاكمات الفلسطيني
ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة بثالثين يوما ,على عكس قانون المرافعات المصري الذي
حدد ميعاد الطعن بأربعين يوما ,يختلف احتساب بدايتها باختالف السبب الذي يستند إليه
الطاعن للطعن بإعادة المحاكمة .
 -32اتفقت القوانين محل المقارنة على أن الطعن بإعادة المحاكمة ال يترتب عليه وقف تنفيذ
الحكم محل الطعن ,ولكنها أجازت للطاعن أن يطلب من المحكمة استصدار أمر بوقف
تنفيذ الحكم محل الطعن ,وأعطت القوانين المحكمة السلطة التقديرية في الحكم بوقف
تنفيذ الحكم محل الطعن من عدمه ,وفقا لظروف كل قضية على حدا ,إذا ما ارتأت
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المحكمة أن تنفيذ الحكم محل الطعن سوف يترتب عليه ضرر كبير يصعب تداركه إذا
ما حكم بقبول طلب إعادة المحاكمة .
 -35تطلب قانون المرافعات المصري أن تقدم كفالة أو أن تأمر المحكمة بما تراه كفيال بصون
حق المطعون ضده ,بينما أعطى قانون أصول المحاكمات الفلسطيني المحكمة السلطة
التقديرية في طلب كفالة إذا ما ارتأت األمر بوقف تنفيذ الحكم محل الطعن ,أو أن تأمر
بوقف التنفيذ بدون كفالة ,فهي تتمتع بالسلطة التقديرية بهذا الخصوص .
 -39ترتب القوانين محل المقارنة على قبول طلب إعادة المحاكمة اعتبار الحكم محل الطعن
كأن لم يكن .
 -32أعطى قانون أصول المحاكمات األردني المحكمة سلطة نظر الطعن بإعادة المحاكمة
على مرحلتين حيث تلتزم المحكمة بالمرحلة األولى بالتأكد من أن الطلب قد قدم في
الميعاد ,وأنه متعلق بحكم قطعي حاز قوة القضية المقضية ,وأنه مبني على أحد أسباب
الطعن بإعادة المحاكمة المنصوص عليها في القانون ,فإذا ظهر لها أن الطلب مقدم
بصورة صحيحة تحكم المحكمة بقبول الطعن شكال ,وتنتقل إلى المرحلة الثانية ببحث
موضوع الطعن والفصل فيه ,وتكون المحكمة ملتزمة في حدود الطلبات التي تناولها
طلب إعادة المحاكمة ,وبالمقابل نص ك عل من قانون المرافعات المصري وقانون أصول
المحاكمات الفلسطيني على جواز نظر المحكمة لطلب إعادة المحاكمة إما على مرحلتين
أو بمرحلة واحدة إذا ما قدم الخصوم طلباتهم ودفوعهم .
 -31يكون الحكم الصادر في موضوع الطعن بإعادة المحاكمة ,قابال للطعن فيه بذات الطرق
المقررة للطعن التي كان يخضع لها الحكم محل الطعن بإعادة المحاكمة باعتباره حكما
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جائز بالنسبة
ا
إنتهائيا وذلك فيما عدا الطعن بإعادة المحاكمة ,فإن كان الطعن بالنقض
جائز بالنسبة للحكم الثاني الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة .
ا
للحكم األول ,فإنه يكون

التوصيات -:
 -3تعديل مصطلح إعادة المحاكمة في كل من قانون أصول المحاكمات األردني وقانون
أصول المحاكمات الفلسطيني إلى مصطلح ( التماس إعادة النظر ) .
 -2تعديل لفظ السند في الفقرة الثانية من المادة ( )253من قانون أصول المحاكمات
الفلسطيني إلى لف ـ ـظ الورقة ,حيث تكون بذلك الفقرة أوسع ,ولتشمـ ـل كافة األدلـ ـة الكتابية,
أسوة بما ذهب إليه ك عل من المشرع المصري واألردني .
 -2تعديل التناقض بين الفقرة (ه) من المادة ( )33من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم
( )32لسنة  2003األردني والتي تنص على ( ه -عند صدور حكمين قطعيين
متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب
التنفيذ ما لم يكن أحد الحكمين قد تم تنفيذه ) ,والتي تتناقض مع الفقرة الثامنة من المادة
( )232من قانون أصول المحاكمات والتي أعطت الحق للخصوم في طلب إعادة
المحاكمة في حالة صدور حكمين متناقضين بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة
والموضوع ,فقانون تشكيل المحاكم النظامية يعطي الخصوم الحق في اللجوء لمحكمة
التمييز لتقرر أيا من الحكمين واجب التنفيذ ,وذلك قبل أن يكون قد تم تنفيذ أي من
الحكمين ,بينما قانون أصول المحاكمات األردني يعطي الخصوم الحق في اللجوء إلى
الطعن بإعادة المحاكمة ,وهذا يعني إمكانية تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمتين
اللتين صدر عنهما الحكمين محل الطعن ,فما مصير هذا التناقض ,ومن األفضل أن
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تترك هذه الحالة لمحكمة التمييز ,وأن يقوم بحذفها من أسباب الطعن بإعادة المحاكمة
الواردة في المادة ( ) 232فقرة ( ,)1حيث يكون الحكمان معروضين على محكمة واحدة
وهي محكمة التمييز ,على عكس الطعن بإعادة المحاكمة حيث يجد الخصم نفسه أمام
محكمتين مختلفتين يطعن بإعادة المحاكمة أمامهما ,وذلك تسهيال لعملية التقاضي
والسرعة وسهولة اإلجراءات .
 -2يجب أن ينص ك عل من قانون أصول المحاكمات األردني وقانون أصول المحاكمات
الفلسطيني على جواز تشكل المحكمة التي تنظر الطعن بإعادة المحاكمة من نفس
القضاة اللذين نظروا الدعوى محل الطعن بإعادة المحاكمة ,وذلك بإضافة الفقرة (
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر االلتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا
الحكم ) إلى كل من المادة ( )239من قانون أصول المحاكمات األردني ,والمادة
( )252من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني .
 -5النص في القوانين محل المقارنة على جواز تقديم طلب إعادة المحاكمة المقابل .
 -9تعديل المادة ( )222من قانون المرافعات المصري ,والمادة ( )232من قانون أصول
المحاكمات األردني ,والمادة ( )255من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني على النحو
اآلتي ,تعدل المادة ( )222مرافعات مصري لتصبح ( -3ال يترتب على رفع االلتماس
وقف تنفيذ الحكم ,ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر االلتماس أن تأمر بوقف التنفيذ
متى طلب ذلك قبل نظر االلتماس ,وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر
تداركه  -2ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن تأمر بما تراه كفيال بصيانة حق
المطعون عليه)  ,وتعدل ك عل من المادة ( )232أصول محاكمات أردني ,والمادة ()255
أصول المحاكمات فلسطيني لتصبحا على النحو اآلتي (ال يترتب على الطعن بإعادة
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المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ,ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تأمر بوقف
التنفيذ متى طلب ذلك قبل نظر الطعن ,وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم
يتعذر تداركه ,ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك بكفالة أو بدون كفالة).
 -2يجب على المشرع األردني أن يعطي المحكمة السلطة في الحكم بقبول الطعن بإعادة
المحاكمة ,والحكم بالموضوع على مرحلة واحدة إذا ما كان الخصوم قد قدموا طلباتهم
ودفوعهم في الموضوع ,وذلك تسهيال لعملية التقاضي واالقتصاد في الوقت .
 -1إضافة فقرة لنص المادة ( )253من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني على النحو
اآلتي (  -2األحكام الصادرة وفقا لالختصاص الموضوعي لمحكمة النقض) .

واهلل ولي التوفيق
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